
 
Godkendt referat af møde den 23. september 2015 i Uddannelsesnævnet (UN) for Generel 
Pædagogik 
 
 
Tilstede: Frederik Pio (formand) og Per Fibæk Laursen. 
 
Tilforordnede: Henrik Christensen. 
 
 
Afbud: Ole Henrik Hansen, Rasmus Lillemose (næstformand), Cecilie Beck, Markus Krarup, Julie 
Axelsen, Lulu Brygger Sørum, Lea Lund 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. 20 ECTS processen E15/F16 status 
3. GP beskæftigelsesundersøgelse 2014/15 (bilag 1, 2) 
4. Moduler til gennemskrivning af eksamensformer / studieordningsændringer E15/F16 

(bilag 3a) 
5. Rekruttering af studerende til UN & SN  

(bilag 3b). Herunder afdelingsleders deltagelse i Studienævnets møder? 
6. Studerende der fortryder valg af valgfag? 
7. Undervisnings evaluering E15  

Ansvarsfordeling, procesplan, distribution af information (bilag 4 + 
link:    http://edu.medarbejdere.au.dk/undervisere/     (klik ”evaluering”) 

8. Indstilling fra studieleder omkring brug af intern censur  
(nu løftet ind i timebudgetterne) (bilag 5). 

9. Afstemning af lokaleplaner og undervisningsplaner  
Aktuelt indskærpe, at koordinatorer skal booke de lokaler de har brug for ifm. 
lokaleplanlægningen i starten af semesteret. (Sidsel vil melde proces ud?) Generel 
indskærpelse at frister overholdes: ex. evalueringsnotater: der er kun kommet fra Merete og 
Niels. Særlig procedure for video-lokaler? 

10. Høring vedrørende katalog om prøveformer  
(bilag 6, høringsfristen er udskudt og punktet kan eventuelt skubbes til senere møde)      

11. Sagsbehandlingsdokument (principper for præcedens) til godkendelse (bilag 7). 
12. Kvalitative evalueringer fra F15 (bilag 8) 
13. Mødedater*) 
14. Eventuelt 

 
Mødet er ikke beslutningsdygtigt, da der kun er to stemmeberettigede deltagere til stede. 
 
Det blev derfor besluttet, at lave høring om / udskyde følgende dagsordenspunkter: 
 
2)  20 ECTS processen E15 / F16 status 
Frederik laver skriftlig høring om den ønskede proces med at ændre vores standardudbud fra 10 
ECTS til 20 ECTS. 

http://edu.medarbejdere.au.dk/undervisere/


 
3) GP beskæftigelsesundersøgelse 2014/15 
Indholdet blev kort drøftet uden at der blev truffet beslutninger. Tilfredshed med en umiddelbar 
forbedring af dimittendernes beskæftigelsessituation. Frederik beder studerende, Ole og Lea om 
bemærkninger. 
 
4) Moduler til gennemskrivning af eksamensformer / studieordningsændringer E15/F16 
Udsat til senere 
 
5)Rekruttering af studerende til UN og SN  
Udsat til senere 
 
6) Studerende der fortryder valg af valgfag 
Punktet blev ikke behandlet, men tilmeldingerne afklares administrativt. 
 
7) Undervisningsevaluering E15 
Punktet blev ikke behandlet. 
 
8) Indstilling fra studieleder omkring brug af intern censur 
Indstillingen blev drøftet uformelt. UN afventer udspil fra studieleder. 
 
9) Afstemning af lokaleplaner og undervisningsplaner 
Situationen blev kort drøftet. 
 
10) Høring vedrørende katalog om prøveformer 
Debat om prøveformer. Frederik ser kataloget igennem og vurderer hvor det er relevant for 
uddannelsen. 
 
11) Sagsbehandlingsdokument 
Udskydes til næste møde. 
 
12) Kvalitative evalueringer fra F15 
Punktet blev udskudt, manglende bilag eftersendes. 
 
13) Mødedatoer 
Der er ønsker om at flytte november og december møderne. Frederik afklarer datoerne. 
 
14) Eventuelt 
Der var intet til dette punkt. 
 
 
 
 
For referatet 
Henrik Christensen 
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