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Møde den: 28. februar 2022 kl. 12.30 til 15.00 

Sted: Emdrup D165, Århus 1483-556, https://aarhusuniversity.zoom.us/j/63485478364  

Formøde studerende 11.00-12.30 Emdrup A105, Århus 1483-556 

DPU Studienævnsmøde 

 

Medlemmer 

VIP: Louise Bøttcher (pæd.psyk.), Laura Gilliam (pæd.ant.), Kristina Mariager-Anderson 

(udd.vid.), Merete Wiberg (forperson, pæd.fil.), Dirk Michel-Schertges (pæd.soc.). 

Studerende: Kristian Mads Hansen (gen.pæd.), Pernille Bruun-Hansen (pæd.psyk.), 

Anna-Bjørg Mønster Christensen (pæd.soc.), Jonathan Sebastian Rossen (udd.vid.).  

Suppleanter: Christian Essemann (gen.pæd.), Julie Hosholm Pedersen (pæd.ant.). 

Tilforordnede: Maria Solhøj Madsen (VEST), Anna Karlskov Skyggebjerg (studieleder), 

Louise Weinreich Jakobsen (uddannelseskonsulent), Kasper Lie (pkt. 3.3. Arts Studier), 

Morten Bruun Hansen (pkt. 3.3. Arts Studier) og Merete Justesen (Arts Studier, ref.) 

 

Fraværende: Tomas Højgaard (didaktik), Jeanette Magne (gen.pæd., master), Tea Frich 

Trusell (næstforperson, pæd.ant.), Jarl Waldemar Monberg (pæd.fil.), Emma Boie Øster-

gaard Mikkelsen (didaktik), Lærke Lisa Segeberg Christensen (didaktik), Rasmus Hase-

mann (pæd.fil.), Lasse Skjærlund Nielsen (pæd.psyk.), Andreas Elme Schaub (pæd.soc.), 

Victoria Etlar Syppli Sørensen (udd.vid.). 

 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden og evt. opfølgning på referat  

Nævnet godkendte dagsordenen. Opfølgning på referat fra sidste møde: På det kon-

stituerende møde blev der valgt 2 studentersuppleanter til forretningsudvalget. Den 

ene studentersuppleant er først medlem af SN fra sommeren 2022 og kan derfor først 

indtræde som suppleant i forretningsudvalget til sommer, da suppleanter til forret-

ningsudvalget bør være medlemmer af SN. 

 

2. Beslutningspunkter  

2.1 Godkendelse af valgfagsbeskrivelser E2022  

Til studienævnets godkendelse var uddannelsernes påtænkte udbud af valgfag i 

E2022 på bacheloruddannelsen, masteruddannelserne og kandidatuddannelserne 

fremlagt. 

 

Beslutning: 

Studienævnet godkendte valgfagsbeskrivelserne med følgende kommentarer: 

 Der er få, der ikke har benyttet den nye skabelon. SN vil gerne have at valgfa-

gene bliver skrevet over i den nye skabelon. SN-sekretær skriver ud til de mo-

dulansvarlige og beder dem udfylde de nyeste skabeloner. Der må ikke ske 

forsinkelse i offentliggørelsen. 

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/63485478364
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 På valgfaget Klassikerlæsning bør der være en specificering af fagfeltet. 

 Der ønskes en begrænsning på antal tegn i skabelonen, da nogle valgfags-

beskrivelser er meget lange i forhold til andre og SN ønsker en ensretning. 

 Selvstuderende emne skal betragtes som et valgfag. De enkelte UN kan be-

slutte om de studerende skal kunne tage det.  

 

Under punktet drøftede studienævnet, på foranledning af studieleder, antallet af ud-

budte valgfag. Studieleder oplyste nævnet om, at med det nuværende antal af valg-

fag, vil ikke alle valgfag blive oprettet og det vil foranledige, at nogle studerende af 

den grund ikke kan få deres første prioritet. Disse studerende kan risikere at komme 

langt ned på deres prioritetsliste inden der er et ledigt valgfag, som ikke er fyldt op 

med 1. prioriteter.  

 

Hvis SN ikke tager stilling til hvor mange valgfag, der udbydes, og der dermed udby-

des for mange valgfag, så er der valgfag, der ikke bliver oprettet og så er det op til 

studieleder at beslutte, hvad der og hvad der ikke oprettes.  

 

Studieleder oplyste, at det især er på pædagogisk sociologi, hvor der er 5 valgfags-

udbud på begge lokationer, hvor antallet af valgfag er en udfordring.  

 

Efter en drøftelse besluttede nævnet at man ikke ønsker at påtvinge en reduktion af 

antallet af valgfag for E2022, men at nævnet ønsker at drøfte principper for hvordan 

de enkelte UN fremover kan dimensionere udbuddet af valgfag. Herunder ønsker 

nævnet at drøfte muligheder omkring valgfag udbudt på tværs af lokationer i samar-

bejde med UVA/EKA. Det blev tillige aftalt, at VIP SN-repræsentant for pædagogisk 

sociologi går tilbage i fagmiljøet og spørger valgfagsudbyderne om nogen vil trække 

deres valgfag. Frist for tilbagemelding til SN-sekretær 7. marts. 

 

 

 

2.2 Ændring af forretningsordenen for Uddannelsesnævn ved DPU  

UN Pædagogisk sociologi har fremsat forslag om at fjerne §17 Stk. 2 i forretningsorde-

nen for UN på DPU.  

 
§ 17. Beslutninger vedrørende uddannelsesfaglige spørgsmål, herunder ændringer i, 

fortolkning og håndtering af studieordninger, træffes så vidt muligt ved konsensus 

og efter forhandling. I tilfælde af uenighed træffes beslutning ved afstemning. 

Stk. 2 Nævnet er kun beslutningsdygtigt, såfremt både VIPere og studerende er re- 

præsenteret**på mødet. 

I realiteten betyder §17 stk. 2, at UN for pædagogisk sociologi ikke har været beslut-

ningsdygtige i 2021, fordi der kun har været en udpeget VIP-repræsentant og ingen 

valgte studerende. DPU har som det eneste institut stk. 2 indskrevet i deres forretnings-

orden. Det er hverken tilfældet i rammeforretningsorden for UN på Arts, ej heller i for-

retningsordenerne for UN på IKK eller IKS.  

 

Samtidigt foreslås at konsekvensrette formand til forperson. 

file:///C:/Users/au123757/Desktop/220117/1)%09https:/studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Uddannelse_og_Paedagogik/Administration/Forretningsorden_for_uddannelsesnaevnene_DPU_med_tilfoejelser_af_2501___1210___141016___250917___250920.pdf
file:///C:/Users/au123757/Desktop/220117/1)%09https:/studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Uddannelse_og_Paedagogik/Administration/Forretningsorden_for_uddannelsesnaevnene_DPU_med_tilfoejelser_af_2501___1210___141016___250917___250920.pdf


 

 

 

  

  

 

 

Side 3/6 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

 

 

 

Beslutning 

Studienævnet besluttede at fjerne §17, stk. 2 fra forretningsordenen og at konse-

kventrette formand til forperson. 

 

 

3. Drøftelses- og orienteringspunkter  

3.1 Orientering om nye studieordninger efter behandling i dekanatet  

Prodekanen for uddannelse har behandlet nye studieordninger til ikrafttrædelse 1. 

september i år på IKK, IKS og DPU. Alle studieordninger blev godkendt og prodeka-

nen roste det store arbejde, der er lavet i forbindelse med udviklingen af studieord-

ningerne.  

 

På DPU er det studieordningen for kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab, 

der er godkendt med ikrafttrædelse 1. september 2022.  

 

 

3.2 Orientering om studieordningsændringer efter behandling i dekanatet 

Prodekanen for uddannelse har behandlet de indkomne forslag til studieordnings-

ændringer fra både IKS, IKK og DPU.  Jf. retningslinjer fra uddannelseseftersynet er 

mindre ændringer i studieordninger, der har haft et fuldt gennemløb, blevet god-

kendt. De indstillede forslag til ændringer i studieordninger, som ikke har haft et fuldt 

gennemløb, kan som udgangspunkt ikke godkendes jf. retningslinjer i uddannelsesef-

tersynet. Enkelte undtagelser fra denne regel er givet, enten af hensyn til de studeren-

des retssikkerhed, hvis en ændring har været begrundet i at faget/eksamen ikke kan 

gennemføres i nuværende form, eller hvis en ændring har indgået som en konse-

kvensrettelse på tværs af studieordninger.  

 

På baggrund af dette har de enkelte UN fået afgørelsen af de konkrete ændringsfor-

slag.  

 

På DPU er der godkendt: 

 Ændringer i beskrivelse af produktspeciale på didaktikuddannelserne samt 

indførelse af produktspeciale på didaktik, matematik. 

 Præcisering af beskrivelser på modul 1, 2 og 5 på pædagogisk antropologi. 

 

 

3.3 Orientering om specialeperiode  

SNUK orienterer SN om ændring af specialeperiodens starttidspunkt gældende fra 1. 

september 2022.  

 

I forbindelse med fremdriftsreformen implementerede Aarhus Universitet krav om at 

kandidatuddannelser skulle afsluttes på 22 måneder. Dette skete ved at fremrykke 

specialeafleveringsfristen til 1. juni. 
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Der var dengang usikkerhed om, hvornår specialestuderende kunne forventes at på-

begynde deres speciale, og dermed også hvordan specialeperioden for første prøve-

forsøg skulle beregnes. Som følge af en manglende fælles beslutning, vedtog studie-

nævnet for DPU en fælles praksis for sine egne uddannelser. Ifølge denne praksis reg-

nes specialet som påbegyndt i forbindelse med tildeling af specialevejleder, hvilket 

vil sige d. 1. december. 

 

Denne beslutning kan imidlertid ikke opretholdes, da det ikke er tilladt for universitetet 

at fravige sammenhængen mellem tidsudstrækning og ECTS: 

 

I uddannelsesbekendtgørelsen § 27, stk. 7 er det angivet, at specialet skal påbegyn-

des og afleveres inden for den tidsramme, der er fastsat i studieordningen for den en-

kelte uddannelse. I uddannelsesbekendtgørelsen § 7 er det defineret, at tidsrammen 

angives i ECTS-points. Det vil med andre ord sige, at når specialet er fastsat til 30 

ECTS følger det, at specialet påbegyndes og afleveres inden for et almindeligt seme-

ster.  Specialet på kandidatuddannelserne under studienævnet for DPU er fastsat til 

30 ECTS på uddannelsens 4. semester, og derfor må det tidligst påbegyndes den 1. 

februar. 

 

Gældende pr. 1. september 2022 vil specialets påbegyndelsestidspunkt derfor be-

regnes som 1. februar, - alternativt 1. september for studerende, der pga. usædvan-

lige forhold har fået udsat specialet til et senere semester.  

Denne nye ramme vil også danne grundlag i beregningen af en ny afleveringsfrist, 

når studerende får fristudsættelse pga. usædvanlige forhold eller pga. en funktions-

nedsættelse. 

 

Kommentarer fra nævnet: 

Nævnet fandt det problematisk, at nævnet i denne forbindelse ikke har et handle-

rum. Nævnet drøftede om det havde betydning for andre dele af specialeprocessen 

(f.eks. tildeling af vejleder m.m.). 

Studieleder oplyste, at det i praksis har meget lille betydning, da 3. semester alligevel 

vil blive afsluttet inden jul. SNUK oplyste, at der vil blive kigget på de administrative 

processer, som bliver tilrettet af UVA/EKA i dialog med DPU.  

 

 

3.4 Studienævnets samarbejde med institutledelsen  

Som et nyt tiltag afholder forperson ved indgangen til hvert semester møde med stu-

dieleder og institutleder om studienævnets samarbejde med institutledelsen. Forper-

son ønsker i den forbindelse at få nævnets input til opmærksomhedspunkter, som for-

person kan drøfte med studieleder og institutleder. 

 

Første møde handler om at tale om dialog mellem studienævn og institutledelse. Stu-

dieleder oplyste, at det også handler om samarbejde med prodekanatet, fordi 

mange beslutninger, i relation til uddannelse, kommer fra dekanatet. 
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Nævnet drøftede om det kunne være en fordel, at SN-forperson var medlem af styre-

gruppen vedrørende universitetspædagogisk og didaktisk indsats på DPU. Nævnet 

besluttede, at foreslå, at SN-forperson blev observatør i styregruppen, så forperson 

ikke skulle varetage studienævnets interesser med et fast medlemskab. 

 

 

 

4. Meddelelser  

4.1 Forperson 

 Ingen meddelelser 

4.2 Næstforperson 

 Ingen meddelelser 

4.3 Studieleder 

 Der kommer en opstramning omkring kravet om, at der skal være en ændring 

af problemformuleringen ved 2. og 3. prøveforsøg på specialet. UVA/EKA er 

ved at skitsere en proces, som forventes at komme til drøftelse/orientering i 

SN. DPU vil gerne have flere til at aflevere på 1. forsøg. Hvis man kigger på 

karakterfordelingen, så er det ikke en fordel at aflevere på 2. forsøg.  

 Uddannelseskonsulent oplyste, at der er aftagerpanelmøde den 8. marts om-

handlende digitale kompetencer. 

4.4 Studieadministration 

Bilag 4.4.1 Tal for sagsbehandlingen januar 2022 

4.5 VEST 

 Årets rekrutteringsarrangementer er forløbet godt. Åbent Hus pointer frem-

lægges på et senere tidspunkt. Udays afholdt på BA UDV i Aarhus. 

 Valgfagsarrangement på mandag, den 7. marts for KA studerende. Del evt. 

dette med de studerende. 

 Arts karriereuge blev afholdt i sidste uge med mange god talks/tilbud til vores 

studerende – også DPU relateret. I morgen afholdes Company Dating i Nobel-

parken, og på torsdag den online Company Dating, som også er relevant for 

studerende i Emdrup. Se evt. mere her.  

4.6 Nævnsmedlemmer 

 En studerende opfordrede alle i SN til at deltage i Arts Uddannelsesdag den 

15. marts i Århus.  

 En studerende opfordrede de studerende til at deltage i seminaret for nye og 

genvalgte medlemmer af Studienævnene og de Akademiske Råd på AU 

den 19.-20. marts på Sandbjerg.  

 En studerende oplyste, at Danske studerendes fællesråd afholder en Politik-

konference i Århus. 

4.7 På næste møde 

Bilag 4.7.1 Emnebank studienævnet ved DPU 

Grundfortællinger  

Uddannelsestjekkeren 

Evaluering af specialevejledning 

 

5. Evt.  

Intet 

 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/aktuelt/arrangementer/vis-arrangement/artikel/informationsmoede-om-ka-valgfag-paa-dpu-zoom
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/artskarriere/arts-karriereuge-og-arts-companydating
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6. Lukkede punkter  

Behandling af dispensationssager er forbeholdt studienævnsmedlemmer og andre 

der har en arbejdsrelateret grund til at deltage i behandlingen.  

 

Referatet er godkendt i mailhøring 


