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STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK 
AARHUS UNIVERSITET 

 

Referat for 2. ordinære studienævns-

møde 
  

  

 

 Tidspunkt: mandag den 24. februar 2014, kl. 10 -15  

Sted: D120 

 

Deltagere 

 

Medlemmer: 

Henrik Vase Frandsen, (Pædagogisk filosofi), Pia Bramming (Uddannelsesviden-

skab), Anna Karlskov Skyggebjerg (Didaktikuddannelserne), Tomas Højgaard 

(Generel pædagogik), Marianne Høyen (MALLL og Pædagogiske sociologi), 

Gorm Hansbøl (Masteruddannelserne), Asbjørn Sørensen, (Pædagogisk antro-

pologi), Rikke Friis (Pædagogisk psykologi), Camilla Kurell (Uddannelsesviden-

skab), Anne Krogsgaard Nielsen (Pædagogisk filosofi) 

 

Observatører:  

Kira Vinberg (MALLL og Pædagogisk sociologi), Louise Vase (Didaktikuddannel-

serne) fra kl. 12  

  

Tilforordnede: 

Eva Silberschmidt Viala, Studieleder, Sissel Rendrup Johansen, studiechef 

 

Adm.: Susanne Bartram, Merete Justesen 

 

Fraværende:  

Pernille Munkebo Hussmann, Karen B. Petersen, Heidi Rosengren (Generel pæ-

dagogik), Charlotte Mathiassen (Pædagogisk psykologi), Lars Holm (Pædagogisk 

antropologi), Søren Fransén, Uddannelseskonsulent. 

 

 

Gæster pkt. 3b: Lars Kiel Bertelsen 

Gæster pkt. 1b: Lisbeth Haastrup, studiekoordinator Materiel kultur 

 

 

Dagsorden  

 

a. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden godkendt med tilføjelse under Evt. vedr. det fortsatte arbejde 

med Uddannelseskompasset ved Tomas Højgaard.  
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1. Beslutningspunkter 

 

a. Forslag om ny mødeplan ved næstformand 

 

Næstformanden fremlægger nyt forslag til studienævnets mødeplan med 

fremrykket mødetidspunkt fra kl. 10 til kl. 11. Dette giver de studerende 

mulighed for at afholde formøde mellem kl. 10 og 11. Forslaget er gæl-

dende fra mødet den 25. marts.  

 

Ved møder med mange punkter kan afslutningstidspunkt udskydes til kl. 

16, hvis medlemmerne skønner det praktisk muligt. 

 

Forslag godkendt.  

 

b. Endelig godkendelse af nye/ændrede studieordninger med virkning fra 

september 2014.  

 

Didaktik (materiel kultur):  

Studiekoordinator Lisbeth Haastrup orienterer om positive svar fra afta-

gere og censorformand.  

Der er siden første behandling tilføjet muligheden for en 3. specialeform. 

Dertil er løbende afleveringer, der ikke direkte evaluerer på undervisnin-

gen eller skal sanktionere i forhold adgang til eksamen, skrevet ud af 

studieordninger.  

 

Godkendt.  

 

I forlængelse af den nye studieordning diskuteres uddannelsens mulig-

hed for inden ikrafttrædelse at tilbyde Projektmodulets nye eksamens-

form allerede i F14. Ansøgning hos nævn og studiechef, hvor nævnet er 

positivt stemt grundet præcedens.  

 

Bacheloruddannelse i Uddannelsesvidenskab:  

Fokus på Politik og styring under beskrivelsen af uddannelsens fagområ-

der skrevet ind igen.   

Det er besluttet, at ændre bedømmelsesformen på Modul 5.  

 

Godkendt.  

 

Pæd.soc.: 

OU1 og OU2 (Modul 3 og 4) får to skriftlige eksaminer, og således skri-

ves studerendes valgfrihed i forbindelse med eksamensformer ud. Det 

skriftlige får prioritering i undervisningen.  
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Godkendt.  

 

Did.dansk: 

Tilpasning af syge-/omprøver ved eksaminer med undervisningsdeltagel-

se som forudsætning.  

Der gøres opmærksom på, at der mangler tidsspecifikation for mundtlig 

prøve i Modul 1 (samlæses med de andre didaktikuddannelser).  

 

Godkendt. 

 

Pæd.psyk. 

Uddannelsesleder og uddannelseskoordinator er fraværende til fremlæg-

gelse.  

 

Yderligere tilpasning af syge-/omprøve ved Modul A: én refleksionsrap-

port frem for to. Syge-/omprøve: undervisningsdeltagelse en del af syge-

/omprøve.  

 

Modul E: det bemærkes, at omfanget synes stort ved syge-/omprøven.  

 

 

Godkendes.  

 

GP 

GP arbejder videre med gennemskrivning af eksamensformer påbegyndt 

i 2013, og tilføjer ny syge-/omprøveform for eksaminer med undervis-

ningsdeltagelse, således de studerende sikres mulighed for at deltage i 

syge-/omprøve uden at have bestået undervisningsdeltagelse i forbindel-

se med ordinær eksamen.  

 

Godkendt. 

 

Matematik 

Didaktik, matematik arbejder videre med gennemskrivning af eksamens-

former påbegyndt i 2013, og tilføjer ny syge-/omprøveform for eksaminer 

med undervisningsdeltagelse, således de studerende sikres mulighed for 

at deltage i syge-/omprøve uden at have bestået undervisningsdeltagelse 

i forbindelse med ordinær eksamen.  

 

Godkendt. 
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Diskussion af studieordningsproces 2014 

 

Generel diskussion om eksamensbestemmelser særligt i forbindelse ek-

saminer, hvori der indgår undervisningsdeltagelse som forudsætning. 

Uddannelsesledere og studieleder oplever store problemer og uklarhed 

mellem administrative hensyn og faglige hensyn, samt forvirring omkring 

begreber og hvordan disse kan/skal tolkes i lyset af juridiske og praktiske 

hensyn.  

 

Derfor forslås og vedtages det, at næstkommende studienævnsmøde 

udvides til kl. 18, således at der kan afholdes et mini-seminar om eksa-

mensformer, som nævnet kan bruge i sit videre arbejde med udviklingen 

af uddannelser og studieordninger.  

 

Derunder en diskussion af muligheden for løbende at dispensere fra de 

bestemmelser studienævnet har vedtaget som gældende fra 2014.  

 

  

c. Diskussion af IUP Strategi 2014-2020 

 

Der er tale om muligheden for, at nævnet kan komme med input til IUP 

Strategien 2014-2020. Fristen er onsdag 26. februar til studieleder. Stra-

tegien skal dels beskrive instituttets visioner ind ad til, dels understøtte 

den overordnede AU-strategi. 

 

Følgende kommentarer fremføres for studieleder til videre formidling til 

institutledelsen:  

 

1. Afsnit om Uddannelse kunne tilføjes punkter om: 

-fokus frafald, årsager til frafald 

-fokus på tempo/gennemførelsestid 

 

 

2.Forholdet mellem pædagogik, uddannelse og læring fremstår som 

uklart. Uddannelsessektorer har en prominent plads, og bør suppleres 

med en fremhævelse af pædagogisk tænkning generelt.  

 

3.Der opleves et stort spænd/en stor afstand mellem sektorforskning 

(uddannelsessektoren, den danske) og forskningsbaserede uddannelser, 

der afspejler en særlig akademisk kompetence og et særligt genstands-

felt, og derfor også et internationalt udsyn. Derfor forslås det, at koblin-

gen mellem de to positioner skrives mere frem, således at der derigen-

nem opnås en mere ensartet repræsentation/ligevægt.  
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Studieleder bærer de overordnede emner ind i diskussionen i institutle-

delsen, og efterspørger konkrete tekstforslag til senest den 26. februar. 

 

  

2. Meddelelser/orientering 

 

a. Studieleder/Uddannelsesledere 

- Gorm Hansbøl orienterer om SN-studerendes mulighed for at kom-

munikere via platform via en løsning på Black Board. 

- Studieleder har afholdt et opstartsmøde for studerende, der er nyligt 

indvalgte i nævnet og UFU. Det er besluttet at indføre tre årlige mø-

der. 

- I forbindelse med Fremdriftsreformen er det nødvendigt at tage stil-

ling til optagelsesberettigede studerende/optagemassen. Der indkal-

des til møde blandt uddannelsesledere.  

  

b. Studienævnsformand 

-Informerer at han på vegne af nævnet har besluttet, ikke at afgive hø-

ringssvar vedr. grønlandske studerendes adgang til danske uddannelser.  

- Orienterer om et notat fra dekanen omhandlende ny sagsbehandlings-

delegation og krav om mobilitetsvindue på 30 ECTS. Formanden vil sna-

rest tage stilling til, hvorledes nævnet skal inddrages i høringssvaret.  

  

c. Næstformand 

Ingen meddelelser. 

   

d. Studiechef/ACA 

-lokalebookning-system kører, og studieleder og studiechef forfatter en 

skrivelse til modulkoordinator vedr. nye principper om lokalebookning.  

 

3. Drøftelser/status  

 

a. Drøftelse af førsteårs-frafald på AU og ARTS for årgangen 2009-2011 

ved Pia Bramming 

 

Pia Bramming gennemgår rapporterne, og konkluderer at Bachelor i Ud-

dannelsesvidenskab flugter med tendenserne på andre AU bachelorud-

dannelser. 

 

Uddannelsesleder ønsker at arbejde på flere krydskørsler baseret på 

studiestederne Emdrup og Århus.  

 

Bilag: AR førsteårsfrafald årgang 2009-2011 
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Bilag: AU førsteårsfrafald årgang 2009-2011 

 

 

b. Drøftelse af udbud af BA- og KA tilvalg på IUP ved Lars K. Bertelsen 

 

Nævnet har besøg af Lars K. Bertelsen, der har til opgave at koordinere 

indsatsen af udviklingen af BA- og KA tilvalg på ARTS.  

 

Studieleder informerer, at den nye Bacheloruddannelse i pædagogik har 

45 ECTS tilvalg efter HUM-skabelonen, som også anvendes på IÆK og 

IKS. 

 

Derudover ønsker studieleder at rette opmærksomheden på muligheden 

for at uddannelsesmiljøerne udvikler og udbyder BA-fagpakker (evt. med 

afsæt i suppleringsuddannelserne). Dette vil kunne åbne for at kandidat-

uddannelserne kan rekruttere bachelorer fra både ARTS, AU og KU til 

deres uddannelser. Dvs. i praksis får suppleret optagemassen af profes-

sionsuddannelser med direkte optag, med BA-studerende med tilvalg, el-

ler studerende med professionsuddannelser med tilvalg.  

 

Slutteligt er der tale om muligheden for at IUP- kandidatuddannelserne 

kan udbyde fag til uddannelser, hvor der indgår KA-tilvalg (eksempelvis 

uddannelser på IÆK og IKS).  

 

Tilvalgets nuværende tre former:  

a) BA: 45 ECTS tilvalg 

b) BA/KA: de 45 ECTS giver muligheden for at søge optag på anden 

kandidat, end retskravs-kandidaten. 

c) BA/KA: BA-tilvalget indgår som KA-kvalifikationen i gymnasiesidefag.  

 

Studiechefen gør opmærksom på, at oprettelsen af tilvalg skal efterleve 

almindelig studieordningsoprettelse, således der tidligst kan udbydes no-

get til september 2015 

 

Uddannelserne er positive.  

 

c. Studiestart 2014 ved Eva S. Viala 

 

På baggrund af fremsendt notat ønsker studieleder afklaring på tre om-

råder, som kan lægge til grund for det videre arbejde med studiestart.  

 

1. Klarhed om stillingskategorier: hvem gør hvad, og er der tale om betalt 

arbejde eller frivillig indsats. Følgende besluttes:  
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Studiestart på BA  

Der ansættes overordnet studiestartskoordinator. Der ansættes to cheftu-

torer i både Århus og i Emdrup. Derudover skal der hverves frivillige.  

 

Studiestart på KA: 

Der gives midler til studerende fra de respektive UFU til at bistå i plan-

lægning og afholdelse af studiestart, som er forankret på instituttet. Der 

bør på de store uddannelser være betalte studerende i både Århus og 

Emdrup.  

Studieleder efterspørger funktionstitel til de studerende, der ansættes til 

at varetage funktionen. Studentermedlemmerne melder snarest tilbage til 

studieleder.  

 

2. Forskudt studiestart på Trøjborg og i Emdrup 

 

Følgende besluttes: 

 

For KA: at studiestarten afholdes to dage i Århus (tirsdag og onsdag) og 

to dage i Emdrup (torsdag og fredag), hvor det forventes at uddannelses-

leder deltager.  

 

For BA: hele ugen.  

 

 

3. Studieleder ønsker at udskyde diskussionen vedr. selve opgavefordelin-

gen til næste studienævnsmøde. 

 

  

4. Nyt vedr. Fremdriftsreformen  

 

Punktet frafalder.  

 

4. Eventuelt  

 

Arbejdsgruppen nedsat af nævnet til at udvikle Uddannelseskompasset ønsker 

retningsliner for det videre arbejde. Arbejdet er strandet, idet nævnet er delt mel-

lem to positioner, hvoraf den ene mener, at kompasset skal bekende sig til en 

særlig læringsforståelse/teori og den anden mener, at det bør være fri af opfattel-

ser, der afspejler særlige teoretiske skoler.  

 

Gorm Hansbøl fremsender artikel af Abraham Flexner til arbejdsgruppen til videre 

inspiration.  
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5. Lukket punkt  

 

a. Orientering om nævnets sager 

 

Ingen orientering.  

 

 

 

 

Forslag til punkter på næste møde:  

-Studienævnet skal tage stilling til eksamensformer; en seminar-dag den 25. 

marts kl. 11-18.  

-Studiestart.  

-Kravet om 30 ECTS mobilitetsvindue.  

-Status fra arbejdsgruppes udarbejdelse af Uddannelseskompasset.  

 


