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Referat for IUP studienævnsmøde  

 

 
Tidspunkt: mandag den 9. december 2013, kl. 10-15 

Sted: D118 

 

Deltagere 

Henrik Vase Frandsen, studienævnsformand (Pædagogisk filosofi), Charlotte Ma-

thiassen (Pædagogisk psykologi), Lars Holm (Pædagogisk antropologi), Pia 

Bramming (Uddannelsesvidenskab), Anna Karlskov Skyggebjerg (Didaktik ud-

dannelserne), Tomas Højgaard (Generel pædagogik), Marianne Høyen (MALLL 

og Pædagogiske sociologi), Gorm Hansbøl (Masteruddannelse), Heidi Rosen-

gren (Generel pædagogik), Iris Hauksdottir, suppleant (MALLL og Pædagogiske 

sociologi), Pernille Rosenbæk, suppleant (Uddannelsesvidenskab), Jacob Auring 

Grimm (Pædagogisk filosofi), Rikke Friis, observatør (Pædagogisk psykologi).  

  

Tilforordnede: 

Eva Silberschmidt Viala, Studieleder, Sissel Rendrup Johansen, studiechef 

Søren Fransén, Uddannelseskonsulent 

 

AU-studier: Pernille Munkebo Hussmann, Susanne Bartram  

 

Afbud: Merete Justesen (studienævnssekretær), Iben Kiilsgaard (Pædagogisk 

psykologi), Asbjørn Sørensen, suppleant (Pædagogisk antropologi), Karen Bjerg 

Pedersen (uddannelseskoordinator, Trøjborg).  

 

Indledende 

 

Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden godkendt. 

 

  

1. Meddelelser/orientering 

 

Studieleder/Uddannelsesledere 

 

- Studieleder orienterer, at program til det kommende studienævnsseminar 

16. og 17. december udsendes den 11. december.  

- Studieleder beder uddannelseslederne om at indsende evaluering af pro-

jekter afholdt af henholdsvis SMU midler og midler fra fakultetsledelsens 

pulje til forøgelse af timetallet. Studieleder fremsender oversigt over ind-

meldte projekter til uddannelseslederne.  

- Studieleder og Gorm Hansbøl orienterer, at undervisere med tilknytning 
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til masteruddannelserne inviteres til seminardag i januar 2014 vedr. frem-

tidige udvikling af masterområdet.  

- Uddannelseskonsulenten orienterer om valgresultat til UFU og SN. Stu-

derende fra Pæd.antro., Pæd.filo., Pæd.psyk., og Uddannelsesvidenskab 

er blevet valgt ind i studienævnet 2014. Dvs. Masteruddannelserne, Di-

daktik, Pæd.soc.og Gen.pæd. ikke er repræsenterede. Studienævnet øn-

sker at henvende sig til nyvalgte studerende fra de relevante UFU’er og 

tilbyde en plads som observatør. AU-studier henvender sig til AU-valg 

med en forespørgsel om det er muligt at tildele observatørerne stemme-

ret med henvisning til at vanskelighederne forbundet med at afholde valg 

samtidigt til SN og UFU. Søren B. Fransén orienterer, at IUP-

valgsekretariatet har henvendt sig til AU-valg med en ansøgning om sup-

pleringsvalg, dette blev dog afvist.  

Der blev valgt studerende til UFU for alle uddannelser på nær Uddannel-

sesvidenskab, hvor valget skal gå om. 

Uddannelseskonsulenten udarbejder et notat om problematikkerne vedr. 

den dobbelte valgproces. Studienævnet mener, at de to adskilte valgpro-

cedurer ikke fungerer hensigtsmæssigt jf. den lave valgdeltagelse. For-

manden vender dette med pro-dekanen.  

 

Studienævnsformand 

 

- Status høring vedr. Censorordning og 7-trinsskala. Ingen medlemmer 

havde bemærkninger, hvorfor der ikke fremsendtes høringssvar. 

- Formanden orienterer, at han er indkaldt til møde med dekanen vedr. 

bemandingssituationen i forlængelse af SNs kritik vedr. BA i pæda-

gogik, jf. referat fra SNs oktober-møde. 

  

Studiechef 

 

- Studiechefen orienterer om Fremdriftsreform, og at der afventes en 

implementeringsplan. Dekanen har som leder af uddannelsesbåndet 

overfor styrelsen fremhævet den særlige situation for IUP-

kandidatuddannelser og deres oprindelige sigte som efteruddannel-

ser, og derfor har en studenterpopulation med tilknytning til arbejds-

markedet.  

- Studiechefen orienterer, at udbyder til digitalt eksamensprojekt næ-

sten er på plads, og at der kommer til at være tale om, at de enkelte 

uddannelser tænkes som medudviklere af løsninger. Projektet er 

formodentligt køreklart til eksamensterminen 2014/15. 

- Studiechefen udsender snarest information om Syllabus til de modul-

ansvarlige.  

- Studiechefen indstiller til at løsninger, der giver studerende lov til at 

afvikle to forskellige eksaminer i én fælles, ophører. Administrationen 



 

 

    

Side 3/10 

 

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK 
AARHUS UNIVERSITET 

 

kan ikke sikre afholdelse af eksamen af god kvalitet, da det ikke er 

muligt at håndholde den type afvigelser fra eksamensbestemmelser-

ne.  

 

AU Studier 

 

- AU-studier informerer om pågående varsling af studerende, der fal-

der af 5-årsregel til sommer 2014. 

 

 

Vejledning og studieinformation (VEST) 

- Ingen meddelelser.  

  

2. Diskussionspunkter/status 

 

 

Dimittendundersøgelse/beskæftigelsesundersøgelse 2012 

 

De enkelte uddannelsesledere fremhæver pointer fra UFU’ernes diskus-

sion af undersøgelsen.  

 

- Master: Generelt set er masteruddannelserne en succes. Der er en 

enkelt uddannelse, der ikke fungerer optimal, og der arbejdes på at 

bedre denne. Uddannelsen har derudover identificeret et behov for at 

aktivere alumnenetværk.  

 

- Didaktik: Grundet det mangelfulde undersøgelsesgrundlag (4 re-

spondenter) er der ingen generelle konklusioner.  

 

- Pædagogisk antropologi: Konkluderer at der er fornuftig sammen-

hæng mellem uddannelsens sigte og dimittendernes beskæftigelse.  

 

- Pædagogisk filosofi: Dimittenderne har god forankring på arbejds-

markedet, og uddannelsens eget alumnenetværk er populært.  

 

- Pædagogisk sociologi: Dimittenderne efterspørger større gennemsig-

tighed/anvisning omkring hvilke jobfunktioner de efter endt uddannel-

se kan bestride. Fagmiljøet vil adressere dette behov gennem en me-

re detaljeret beskrivelse af fagligheden. Dertil efterspørger dimitten-

derne undervisning i projektledelse. Dette mener fagmiljøet dog ikke 

er en del af fagligheden.  

 

- Generel pædagogik: Dimittenderne (respondenterne) går ud i fuld 

beskæftigelse i jobfunktioner som uddannelse retter sig mod (mange 
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kommer (82%)  fra beskæftigelse, og bibeholder formodentlig deres 

beskæftigelse under studierne).  

 

- Pædagogisk psykologi: Dimittenderne efterspørger karrierevejled-

ning. Uddannelsen arbejder på at få oprettet alumnenetværk. Der er 

god sammenhæng mellem uddannelsens sigte og dimittendernes 

forankring på arbejdsmarkedet.  

 

Generelt for alle undersøgelserne er, at dimittenderne angiver personlig 

udvikling som motivation for at tage deres uddannelse. Dertil viser tallene 

generelt at en erhvervet kandidatuddannelse giver en bedre forankring 

på arbejdsmarkedet/øget erhvervstilknytning.  

 

 

Undervisningsevaluering foråret 2013 

 

De enkelte uddannelser orienterer fra UFU’ernes gennemgang af evalue-

ringen.  

 

Pæd.fil.: De studerende angiver lav studiedeltagelse (antal timer brugt på 

studium).  

 

Didaktik: Svarprocent er meget lav, og derfor er det vanskeligt at konklu-

dere/fremhæve noget. Dog er der problemer med et specifikt fag på Ma-

teriel Kultur. Dette adresseres af arbejdsgruppe og kommende studie-

ordningsændringer.  

 

Pæd.soc.: kritik af enkelt undervisningsforløb. Dette er der blevet samlet 

op på.  Problemer med at studerende på 2. semester benytter sig af sy-

ge-/omprøve, som følge af skrive-tunge eksaminer. Dette ønskes også 

adresseret.  

 

Udd.vid.: lav svarprocent (20%). Derfor har UFU besluttet ikke at konklu-

dere på materialet. Materialet er dog blevet sendt til de enkelte modulan-

svarlige til efterretning. Dertil er der indført ny eksamensform på modul 

11, for at skabe bedre sammenhæng på 6. semester.  

 

Pæd.ant.: positiv evaluering.  

 

Gen. Pæd.: generelt stor tilfredshed.  

 

Pæd.psyk.: Uddannelsesleder har opfordret studerende til at besvare. 

UFU ønsker at udvikle bedre evalueringsformat. Dertil fremhæver ud-

dannelsesleder, at der mangler retningslinjer for hvorledes der følges op 
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på personrettet kritik. Uddannelsesleder eftersender ref. af UFU diskus-

sion af evalueringen.  

 

Uddannelseskonsulenten fremsender en orientering om status på arbej-

det med at udvikle et nyt undervisningsevalueringsformat.   

 

 

3. Beslutningspunkter 

 

Studienævnets politik for undervisning på de to campi Trøjborg og Em-
drup/ved Henrik Vase Frandsen 

 

Formanden fremlægger notatet, der vedtages med følgende tilføjelser (med rødt):  

 

Studienævnet ved IUP har vedtaget følgende principielle guidelines vedrørende 

undervisning, der reguleres af samme studieordning, og som udbydes både i 

Emdrup og på Trøjborg: 

 

1/ Undervisningen de to steder skal have et enhedspræg. Enhedspræg forstås 

bl.a. således 

at læseplaner ikke har markante forskelle mellem de to uddannel-

sessteder 

at det tilstræbes at lærerkræfter og vejledere underviser på begge 

uddannelsessteder 

 

2/ Den konkrete planlægning og udmøntning varetages af det enkelte UFU, såle-

des at der kan tages hensyn til forhold, der er specifikke for den enkelte uddan-

nelse. 

 

Baggrund 

Studienævnets politik på dette område er motiveret af følgende hensyn: 

 

1/ Uddannelsernes forskningsdækning af ansatte på Trøjborg er ikke tilstrække-

lig. Det er altså nødvendigt, at der rejses for at kunne opretholde kvalificeret un-

dervisning på de uddannelser, der udbydes på Trøjborg. 

 

2/ Hensynet til akkreditering er et andet moment – uddannelserne udbydes under 

de samme studieordninger, under samme studienævn og bliver akkrediteret sam-

let – altså som ét studie, der så kan læses to steder. Der er således ikke tale om 

to studier med to forskellige forskningsmiljøer bag sig. Studienævnet må derfor 

kunne sandsynliggøre, at de studerende begge steder får en rimelig ens og kvali-

ficeret undervisning. Undervisning de to steder bør ikke adskille sig så meget fra 

hinanden, at der kan rejses mistanke om, at det er to forskellige uddannelser. 
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3/ Studerende på en given uddannelse skal så vidt muligt have adgang til hele 

det forskningsmiljø, der står bag uddannelsen, og ikke kun til de forskere, der er 

ansat det ene sted. Dette for at sikre, at den studerende uanset studiested gen-

nem den udbudte undervisning lærer flest mulige forskere at kende, og derved 

kvalificeres i sit valg af specialeemne og specialevejleder. Emdrup-studerende 

skal altså have adgang til lærerkræfter og specialevejledere i de relevante forsk-

ningsmiljø, der er ansat i Århus – og tilsvarende skal Trøjborg-studerende have 

adgang til forskere ansat i Emdrup.  

  

4/ Vurdering af relevans af en given underviserindsats er ikke geografisk motive-

ret og bør derfor som udgangspunkt heller ikke være geografisk betinget. 

 

Notatet tilrettes og videredistribueres til uddannelsesledere og studieleder af se-

kretæren.  
 
 

 

Godkendelse af undervisningsplaner for foråret 2014 
 
Uddannelseslederne orienterer om arbejdet med undervisningsplanerne.  
 
Didaktik: Arbejdet med undervisningsplanerne går som ventet, dog er der pro-
blemer med bemanding.   
 
Master: Arbejdet går planmæssigt. Mangler enkelte planer og budgetter. 
 
Soc: Arbejdet er afsluttet planmæssigt.   
 
Ant: Arbejdet er afsluttet planmæssigt. 
 
BA Udd.vid.: Arbejdet går planmæssigt. Oplever bemandingsproblemer, samt 
problemer med internt at afstemme modulernes vægt og vigtighed.  
 
KA Udd.vid.: Arbejdet går planmæssigt. Oplever bemandingsproblemer. 
 
Fil: Arbejdet går planmæssigt.  
 
GP: Arbejdet går planmæssigt.  
 
Psyk: Arbejdet er afsluttet planmæssigt. 
 
Studieleder fremsender snarest beskrivelse for proces for indmeldelse af budget 
til uddannelseslederne.  
 

Præsentation af retningslinjer for studieordningsarbejdet (SO) for 2014 

 

Administrationen gennemgår fremsendte retningslinjer, der tiltrædes af nævnet 

med en tilføjelse om, at uddannelserne i forbindelse med deres fremlæggelse for 

nævnet ligeledes skal redegøre for, hvordan hensynet til semestrenes helhed 
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overholdes.  

 

Flere medlemmer kommenterer på kravet om syge-/omprøvebestemmelser i for-

bindelse med eksamensformer, der rummer forskellige former for undervisnings-

deltagelse/delprøver. De ønsker, at det undersøges, hvorvidt der kan skelnes 

mellem syge og reelt udeblevne. AU-studier undersøger.  

 

Optagelsesmanualer til godkendelse/ved Pernille Munkebo.  

 

Alle uddannelseslederne/studiekoordinatorerne har haft forslagene i høring. SN 

godkender i forlængelse heraf. Pernille Munkebo Hussmann videresender til AU-

Optag.  

 

Vedr. evt. frafald af specialeudtalelse/ved SN-studenterrepræsentanter  

 

Den skriftlige udtalelse, som den studerende er sikret sammen med karakter for 

specialet, er bragt i spil i forbindelse med arbejdstidsforhandlinger mellem AU og 

IUP-VIP. De studerende ønsker i den forbindelse at understrege at relevante stu-

denter- og studieorganer bør høres, da der reelt er tale om et forhold der regule-

res i studieordningerne i studienævnsregi. Samtidig understreger de studerende, 

at de ønsker at bibeholde specialeudtalelsen.  

 

Det samlede studienævn tilslutter sig denne holdning.  

  

Høring af Arts EDU-IT strategi  

 

Marianne Høyen fremlægger mundtligt et forslag til høringssvar. Det besluttes, at 

Marianne Høyen udarbejder forslag på baggrund af mundtligt oplæg og eventuel-

le kommentarer fra nævnets øvrige medlemmer på vegne af nævnet. Nævnet 

orienteres om endeligt høringssvar.  

 

Nævnet finder det positivt med en strategi for området, men stiller spørgsmål ved 

strategiens udgangspunkt om den direkte sammenhæng mellem IT-inddragelse i 

undervisning og bedre læring/undervisning af højere kvalitet generelt.  

 

Høringssvaret kredser om tre opmærksomhedspunkter:  

 

- Strategien bør understrege, at tiltag skal respektere forskellige fag-

ligheders behov og meningsfulde anvendelse af EDU-it  

- Gøre opmærksom på at sikre udnyttelse af allerede eksisterende mu-

ligheder 

- Bibliotekernes rolle bør skrives frem som formidlere og indehavere at 

relevant IT.  
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Høring af Strategi for internationalisering af uddannelser på ARTS 

 

Lars Holm fremlægger mundtligt et forslag til høringssvar. Det besluttes, at Lars 

Holm udarbejder forslag på baggrund af mundtligt oplæg og eventuelle kommen-

tarer fra nævnets øvrige medlemmer på vegne af nævnet. Nævnet orienteres om 

endeligt høringssvar.  

Nævnet finder det positivt med en strategi for området, der blandet andet sigter 

mod at styrke et mere fokuseret og målrettet samarbejde med udenlandske uni-

versiteter og mod etableringen af en klarere organisatorisk arbejdsdeling mellem 

administrationen og de faglige miljøer. 

 

 

Høringssvaret kredser om flg. opmærksomhedspunkter:  

- Mangel på forslag til finansiering 

- Øget fokus på balanceret mobilitet 

- Mangel på refleksion over konsekvenser i forbindelse med øgede 

undervisningsudbud på engelsk. Behov for en sprogpolitik 

 

Studieleder kommenterer, at strategien synes at bygge på en snæver forståelse 

af internationalisering, som primært (engelsk-)sprogligt defineret. Dertil kan det 

være vanskeligt at leve op til et øget krav om udlandsophold for studerende på 

IUP, eftersom IUP primært udbyder kandidatuddannelser.  

 

 

Høring af justeringer af institutstruktur på Arts 

 

Studieleder orienterer indledningsvist, at Institutledelsen har tænkt sig at gen-

fremsende deres høringssvar. 

 

Nævnet finder det positivt, at forslaget ønsker at opbygge afdelinger efter uddan-

nelser (per uddannelse eller samling af mindre relaterede uddannelser), og der-

igennem knytte de relevante forskningsgrupper/programmer sammen med ud-

dannelser. Mange uddannelser ’henter’ dog undervisning fra mange forskellige 

forskningsmiljøer, hvilket i praksis kan gøre det vanskeligt at opnå større sam-

menhæng mellem uddannelser og forskningsgrupper/programmer.  

 

Det opleves problematisk, at afdelingsleder udpeges af instituttet og skal lede 

uddannelsesfagudvalg som har valgte medlemmer. Afdelingsleder kan ift. forsla-

get vælges til nævn, eller være observatør, hvis afdelingslederen ikke har under-

visningsaktiviteter. Nævnet kan derfor risikere at blive meget stort. Af forslaget 

fremgår det at afdelingsleder og uddannelsesleder er sammenfaldende, og ar-

bejdsporteføljen bliver derfor stor. Dertil fremstår vilkår for ledelse generelt og D-

VIP ubeskrevet.  

 
Masteruddannelserne finder det problematisk at skulle supporteres af flere af-
delinger; dette betyder et ekstra administrativt koordineringsled.  
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Formanden skriver et høringssvar, som sendes til nævnet til orientering.  

  

Ændring af BA-uddannelsesvidenskabs retskrav/ved Sissel R. Johansen 

 

Studiechefen fremlægger forslag om at studienævnets beslutning af den 23. april 

2013 vedr. Udd.vid.-bachelorsstuderendes brede retskrav for studerende optaget 

i 2010 og 2011, erstattes med at bachelorstuderende i Uddannelsesvidenskab 

sidste gang ved optaget 2014, kan påberåbe sig det brede retskrav. Dette gælder 

dog kun for studerende der søger optag i direkte forlængelse af færdiggørelse af 

BA-grad.  

 

Forslaget godkendes. 

 

Summeruniversity (Sommer 2014)/ved Eva S. Viala 

 

Da kurset tænkes udbudt under Uddannelsesfagudvalget for Pædagogisk psyko-

logi, og da UFU ikke har taget stilling til udbuddet endnu, tilbageviser studienæv-

net godkendelsen til uddannelsesfagudvalget for pædagogisk psykologi.  

 

 

4. Eventuelt  

 

Ingen punkter.  

 

5. Lukket punkt  

 

Orientering om nævnets sager 

 

Nævnet har fået oversigt til orientering. Ingen kommentarer.  

 

Ansøgning om videokonference-eksamen  

 

Forretningsudvalget ønsker ansøgning om videokonference-eksamen fra master-

studerende bosat på Grønland (betragtes som DK i Eksamensbekendtgørelsen) 

diskuteret i nævnet. Nævnet har tidligere givet afslag på videokonference-

eksaminer for studerende bosat i udlandet med henvisning til at bopælsforhold 

ikke er et usædvanligt forhold. Nævnet afslår ansøgning på samme baggrund, på 

trods af at den studerende tidligere har fået lov, og derfor kan have en berettiget 

forventning om tilsagn.  

 

Vejledende retningslinjer i forbindelse med sagsbehandling af specialestu-

derende med kronisk funktionsnedsættelse 
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Administrationen efterlyser vejledende retningslinjer i forbindelse med ansøgnin-

ger om udsættelse af afleveringsfrist for specialet. Studerende får bevilget udsæt-

telse bla. på baggrund af dokumenteret sygdom, der betragtes som et usædvan-

ligt forhold. Spørgsmålet er hvor mange gange den studerende kan søge udsæt-

telse på baggrund af samme (gentagende) sygdom. 

Administrationen foreslår - efter konkret skøn – at der foretages et skift i sagsbe-

handlingsparadigmet, således at den studerendes tilstand betragtes som en funk-

tionsnedsættelse eftersom tilstanden antager karakter af at være kronisk. Til vide-

re sagsbehandling efterspørges dokumentation, der tager stilling til arbejdsevne 

samt vejledningsplan.  

 

Nævnet tilslutter sig disse vejledende retningslinjer.  

 

 

Punkt til kommende møder:  

Valgprocedure for valg til UFU 

Nye retningslinjer for undervisningsplaner  


