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1. Godkendelse af dagsorden 

Afgående studienævnsformand, Henrik Vase Frandsen bød velkommen til det konsti-

tuerende studienævnsmøde. 

Præsentationsrunde. 

Eva Viala er udpeget som studieleder på IUP, Charlotte Mathiassen bliver ny uddan-

nelsesleder på Pædagogisk psykologi, formalia omkring dette skal afklares. Charlotte 

Mathiassen skal indkaldes til de kommende studienævnsmøder. 

 

Punkt 8 blev udsat til mødet i februar. Herefter blev dagsordenen godkendt. 

 

2. Meddelelser 

2.1 Akademisk skrivecenter ved Eva Viala  

Akademisk skrivecenter hører under CUDIM (Center for Undervisningsudvikling og 

Digitale medier), som giver ressourcer til skrivecentrets arbejde med vejledning og 

undervisning i akademisk skrivning. CUDIM forstår behovet for skrivecentret, men 

overvejer at skære i ressourcerne og foreslår, at en del af de ydelser skrivecentret le-

verer i stedet indarbejdes i den almindelige undervisning. CUDIM bliver ved med at 

give ressourcer til Skrivecentret, men samtidigt skal IUP forpligte sig til at få indar-

bejdet nogle af de studiestøttende aktiviteter i undervisningen (undervisningskvalifi-

cering). Dette kan eventuelt tages på som punkt på et kommende studienævnsmøde. 

Eva Viala og Tomas Højgaard forbereder et udkast til diskussion. 

 

2.2 Evalueringsnotater F2012 ved Henrik V. Frandsen 

Studieleder skal skrive et samlet notat om evaluering af undervisningen i foråret 

2012. UFU-lederne skal derfor fremsende deres notater vedr. evaluering af undervis-

ningen på deres respektive uddannelser. Studieleder beder alle om at (gen)fremsende 

deres notater, da Eva Viala ikke har fået noget fra den afgåede studieleder. 

 

3. Formanden orienterer om studienævnets arbejde 

Henrik Vase Frandsen orienterede om studienævnets arbejde, med særligt henblik på 

de nyvalgte studerende. 

Studienævnet er stadig i en opbygningsfase. Tanken med den struktur, der er på IUP 

med ét studienævn og i alt 8 UFU’er (uddannelsesfagudvalg) er, at de daglige fagnære 

driftsspørgsmål løses i de enkelte UFU’er, ikke i studienævnet. UFU’erne er dog ikke 

beskrevet i bekendtgørelsen, hvilket betyder, at personsager kun kan behandles i stu-

dienævnet, som er paritetisk sammensat. I praksis har man dog sendt sager til be-

handling i de faglige miljøer (uddannelsesleder), som bedst kan vurdere og træffe af-

gørelse, alternativt vælge at tage sagen op i UFU (anonymiseret) eller, hvis den har 

mere tværgående principiel karakter, i studienævnet. 

Formelt set godkender studienævnet undervisningsplaner. Af praktiske hensyn god-

kendes planerne dog i UFU’erne. 

Et medlem af studienævnet kan, indtil 1 uge før et studienævnsmøde, skriftligt an-

mode, om at få en sag til behandling. Der er i øvrigt udsendt en standardforretnings-
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orden for studienævn, som formanden opfordrede til, at medlemmerne orienterer sig 

i. 

Formanden (VIP) og næstformanden (studerende), tilrettelægger studienævnets ar-

bejde. 

 

4. Mødeplan for forårets møder fremlægges 

Man har besluttet, at studienævnet holder fast i heldagsmøder, hvor man om formid-

dagen kan diskutere overordnede strategier og om eftermiddagen eventuelt kan dis-

kutere drift. 

Frafaldsanalyse: der er lavet en grundig analyse af frafaldet på Bacheloruddannelsen i 

Uddannelsesvidenskab. Rapporten herfra kan danne grundlag for videre diskussion i 

studienævnet om, hvilke tiltag der kan/skal sættes i værk i forhold til frafald. 

Studieleder, Eva Viala, foreslog, at man ligeledes inddrager den evaluering, der er la-

vet på modul A på Pædagogisk psykologi. Uddannelsesleder, Pia Bramming, er tov-

holder på at få lavet et oplæg til mødet den 23. april. 

Evalueringsstrategi: Der blev lagt op til, at man forsøger at lave en samlet evalue-

ringsstrategi for IUP, som forhåbentlig også kan rokke ved den overordnede evalue-

ring. 

 

Uddannelsesleder på Pædagogisk antropologi, Lars Holm, har været med i en AU-

arbejdsgruppe vedr. evaluering, men har nu trukket sig, fordi der ikke gives timer til 

arbejdet. Arbejdsgruppen er interesseret i, at der vælges en ny repræsentant fra IUP, 

men spørgsmålet er, om man skal vente med at stille med en ny repræsentant, til det 

er endeligt afklaret, om der gives timer til arbejdet.  

Det blev foreslået, at man kontakter Danmarks Evalueringsinstitut med henblik på at 

få nogle anbefalinger til, hvordan uddannelserne bedst kan evalueres. 

 

I første omgang kontakter studieleder prodekan, Marianne Ping Huang, for en drøf-

telse af spørgsmålet om allokering af timer til deltagelse i evalueringsarbejdsgruppen. 

Studieleder informerer studienævnet om udfaldet. 

 

Der er også nedsat et lokalt IUP- evalueringsudvalg, bestående af Tomas Højgaard, 

Lars Holm, Søren Balsløv Fransén (observatør) og to studerende. 

Det blev foreslået, at Lars Holm tilbydes at træde ind i AU-arbejdsgruppen igen, hvis 

der vel at mærke allokeres timer, alternativt kan Tomas Højgaard, som andet medlem 

af det lokale udvalg indtræde. 

 

Søren Balsløv Fransén informerede om, at institutleder Hanne Løngreen mener, at 

det er af stor vigtighed, at IUP er repræsenteret i arbejdsgruppen. 

Studienævnsformand taler med institutleder om, hvorvidt hun eventuelt kan allokere 

timer. 
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Karen Bjerg Petersen foreslog, at man sender en VIP, som har tjenestested i Århus, og 

for hvem det derfor ikke vil være helt så tidskrævende at deltage i arbejdsgruppens 

møder. 

Det blev også foreslået, at studienævnet bevilliger timer, og derefter lader det være op 

til institutleder at finde timerne. 

 

Studieleder mener, at diskussionen griber ind i en større diskussion, som handler om, 

at der ikke gives timer nok til UFU-lederes arbejde, deres opgaveportefølje taget i be-

tragtning. Det betyder, at man bør stille med en repræsentant til AU-arbejdsgruppen, 

fordi det falder inden for den normale opgaveportefølje, og så samtidigt tager diskus-

sionen om timer til UFU-lederposten højere oppe i systemet. Dette bakkede studie-

nævnet op om. 

 

Kora Canger bad om, at man, på et af de kommende møder, diskuterer muligheden 

for at oprette en artikeldatabase, som de studerende kan få adgang til – til erstatning 

for kompendier. 

Punktet tages op på mødet i marts. Studienævnsformanden forbereder punktet sam-

men med Kora og en repræsentant fra biblioteket. 

 

Tomas Højgaard efterlyste en opfølgning på studienævnets visionsdag. Dette sættes 

på dagsordenen for mødet i februar. 

Derudover vil den lokale evalueringsgruppe gerne have tid i studienævnet (af to om-

gange), første gang, hvor studienævnet godkender processen (marts) og anden gang i 

august, hvor gruppen så fremlægger resultatet af sit arbejde. 

 

Øvrige temaer til behandling på kommende møder: undervisningsudvikling, systema-

tisk udbud af valgfag, og studiestartsstøtte. 

 

5. Valg af formand 

Henrik Vase Frandsen blev (gen)valgt til studienævnsformand. 

 

6. Valg af stedfortrædende formand 

Udskydes til mødet i februar. 

 

7. Valg af næstformand 

Mette Lykke Gravgaard blev valgt til næstformand. 

Der blev i øvrigt efterlyst en form for ’indskoling’ af de studerende i studienævnet. 

 

8. Forslag til opgavefordeling i forbindelse med rusintroduktion 2013 

Udsættes til mødet i februar 

 

 


