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Referat for 3. studienævnsmøde  

 

 
Tidspunkt: tirsdag den 25. marts 2014, kl. 11-15 

Sted: D120 

 

Deltagere 

Henrik Vase Frandsen, (Pædagogisk filosofi), Charlotte Mathiassen (Pædagogisk 

psykologi), Lars Holm (Pædagogisk antropologi), Pia Bramming (Uddannelsesvi-

denskab), Anna Karlskov Skyggebjerg (Didaktik uddannelserne), Tomas Høj-

gaard (Generel pædagogik), Gorm Hansbøl (Masteruddannelse), Asbjørn Søren-

sen, (Pædagogisk antropologi), Rikke Friis (Pædagogisk psykologi), Camilla Ku-

rell (Uddannelsesvidenskab), Karen B. Petersen 

 

Observatører:  

Heidi Rosengren (Generel pædagogik), Kira Vinberg (MALLL og Pædagogisk so-

ciologi), Benita Schmidt (Didaktikuddannelserne)  

  

Tilforordnede: 

Eva Silberschmidt Viala, Studieleder, Sissel Rendrup Johansen, studiechef 

Søren Fransén, Uddannelseskonsulent 

 

Adm.: Pernille Munkebo Hussmann, Susanne Bartram, Merete Justesen (studie-

nævnssekretærer) 

 

Afbud: Marianne Høyen (MALLL og Pædagogiske sociologi), Anne Krogsgaard 

Nielsen (Pædagogisk filosofi) 

 

Indledende 

 

a. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden godkendt.  

 

Tilføjelse under eventuelt: Pia Bramming ønsker diskuteret horvidt ud-

dannelsesledere bør informeres, når studerende bliver administrativt ud-

meldt fra uddannelserne. 

  

1. Meddelelser/orientering 

 

a. Studieleder 

 
-Orientering om oprettelse af tilvalg (Bilag: Procesplan): diskuteres sam-
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men med punktet om frafald af suppleringsuddannelserne. 
 
-Orientering om Summer University (Bilag: Procesplan): IUP udbyder ét 
kursus på Summer University. Der hersker forvirring omkring muligheder 
og betegnelser for undervisningstilbud i sommerperioden på AU. Søren 
Fransén fremsender en oversigt over de forskellige muligheder og beteg-
nelser. 
 
-Orientering om nye uddannelser (Bilag: Procesplan): Studieleder infor-
merer om den udarbejdede procesplan over forskellige uddannelsesakti-
viteter. Planen afspejler processen for nye uddannelsestiltag, derunder 
en specifikation af hvilke aktører og fora ønskes inddraget i udviklingen.  
 
-Orientering om møde med aftagerpanelet. Mødet forsøges planlagt i uge 
23. Studieleder ønsker en arbejdsgruppe nedsat, der kan arbejde med 
mødets formål og form. Arbejdsgruppe: Lars Holm, Charlotte Mathiassen, 
Kira Vinberg, Benita Schmidt, Asbjørn Sørensen.  
 
-Orientering om timetælling på uddannelserne. Uddannelserne er forplig-
tede til en semesterlængde på 14 uger. Kandidatuddannelserne skal til-
byde 8 timers ugentlig undervisning, og bacheloruddannelserne 12 timer 
undervisning. Uddannelseslederne bedes meddele studieleder, hvorvidt 
de lever op til forpligtelsen. Der hersker uklarhed om, hvorvidt studie-
startsugen tæller med som undervisningsaktivitet. Studieleder melder til-
bage med afklaring. Uddannelseskonsulenten fremsender optællings-
skema, samt notat om hvilke aktiviteter kan anses som undervisning.   
Studieleder har mulighed for at søge dekanatet om ekstra midler fra 
’timetals-puljen’, således at uddannelserne kan leve op til forpligtelsen. 
Timetællingen skal baseres på E14 og F15.  
 

b. Studienævnsformand  

 

-Orientering om fravalgt høringsmulighed: Høring over udkast til be-

kendtgørelse om særlige betingelser for godkendelse af udbud af er-

hvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, akademi-

uddannelser og diplomuddannelser. 

  

-Orientering om dekanatets forslag vedr. fremdriftsreformen. I forbindelse 

med Fremdriftsreformen indføres nationalt en studietidsmodel. Modellen 

omfordeler de hidtidige færdiggørelsesbonusser efter en anden forde-

lingsnøgle. Bonusserne betinges af at studietiden reduceres, således at 

universiteterne mister midler, hvis ikke de lever op til den efterspurgte 

studietidsreduktion.  

 

Dekanatet ønsker, at uddannelserne indfører et såkaldt ’mobilitetsvindue’ 

på 30 ECTS, hvor studerende kan følge uddannelsesaktiviteter andet 

steds. Dette forslag skal drøftes senere i forbindelse med gennemgang af 

studieordninger i lyset af fremdriftsreformen.  

(Bilag: Reformer for hurtig gennemførsel og Merit for studieophold). 
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-Formanden orienterer, at der pt. afventes en ny lokaltidsaftale. Denne 

forventes at få indflydelse på muligheden på at udarbejde specialeudta-

lelse, da timer til vejledning og udprøvning af specialet nedsættes.  

 

c. Studiechef 

 

-Orienterer om konsekvenserne af AU-besparelser for AU-studier, Arts 

 

-Studiechef orienterer om, at studieleder har delegeret kompetencen til at 

træffe afgørelser i sager der vedrører den praktiske tilrettelæggelse af 

uddannelserne til AU-Studier. Studieleder og Studiechef skal lægge sig 

fast på praksis under hensyntagen til hidtidig SN/FU-praksis.  

 

- Studiechef indskærper, at studieinaktivitetsaftaler ikke kan overskride 5- 

årsfristen. Begge regler skal overholdes i forbindelse med udarbejdelsen 

af studieplan mellem studerende og uddannelsesleder.  

 

d. AU Studier 

Ingen meddelelser 

 

e. Vejledning og studieinformation (VEST) 

 

Vejledningen har fået facebook-side. 

 

2. Diskussionspunkter/status 

 

a. Drøftelse af bortfald af supplering – hvad gør vi nu?/Eva Viala 

 

Studieleders perspektiv diskuteres under punkt 2b.   

 

Nævnets studenterrepræsentanter fremlægger forslag om ny uddannel-

sesmodel, der dels har til hensigt at imødekomme de ansøgere, der ikke 

længere har adgang til IUP’s kandidatuddannelser grundet bortfald af 

suppleringsuddannelserne, og dels skal fungere som et studiefremmende 

tiltag. Tanken er, at studerende skal bestå et undervisningsforløb in-

den/sideløbende med studiestart, mhp. at de styrker/erhverver sig nogle 

akademiske kernefærdigheder.  

 

I forslaget er der tale om et 10 ECTS-forløb, der enten kan samlæses på 

tværs eller rettes mod enkelte uddannelser.  

 

Forslaget tages med i de videre diskussioner på området.  



 

 

    

Side 4/7 

 

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK 
AARHUS UNIVERSITET 

 

 

Bilag: Sagsfremstilling - undervisningsforslag 

Bilag: Uddannelsesmodel 

 

b. Initiativer på IUP i forbindelse med Fremdriftsreformen/Eva Viala 

 

Studieleder har fremsendt notat over forslag til håndtering af Fremdrifts-

reformen med særligt henblik på at nedsætte studietiden på IUP’s ud-

dannelser.  

 

Vedr. ny optagelsesprocedure, pkt. 1 i fremsendte notat: 

Studieleder informerer om ny og vedtagen optagelsesprocedure. Denne 

er blevet vendt med uddannelseslederne forud for mødet, og studieleder 

ønsker, at også studentermedlemmerne får lejlighed til at forholde sig til 

tiltaget, som skal være gældende fra optag 2015. Fra optag 2015 skal 

ansøgere vurderes ud fra et på ansøgningstidspunktet gældende karak-

tergennemsnit, samt en relevansbeskrivelse.  

 

Studentermedlemmerne fremfører, det problematiske i delvist at basere 

optag på de for ansøgningstidspunktet gældende karakterer. Her (1. 

april) vil ansøgerne typisk ikke have afsluttet bacheloropgaven, og denne 

er på professionsuddannelserne et relevant og vægtende studieelement. 

Derfor bør den ikke udelades af karaktergennemsnittet eller relevansbe-

skrivelsen. VIP-medlemmerne tilslutter sig dette synspunkt, og studiele-

der undersøger sammen med AU-Optag, om det kan gøres på en anden 

måde.   

 

Studieleder ønsker, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der kan udar-

bejde kriterierne for relevansbeskrivelserne. Relevanskriterierne skal 

udmeldes E15 (midt oktober), og sker i samarbejde med AU-Optag. Ar-

bejdsgruppen består af: Anna Skyggebjerg, Charlotte Mathiassen, Kira 

Vinberg, Henrik V. Frandsen, Rikke Friis.    

 

Nævnet diskuterer de nye optagelseskriterier, som indebærer, at karak-

tergennemsnit suppleres med et krav om en uddannelsesfaglig relevans-

beskrivelse, som skal vedlægges ansøgningen. Der var enighed blandt 

de studerende om, at det er et godt tiltag, men bekymring i forhold til det 

ressourcetræk, et sådan tiltag vil betyde for underviserne. Der var ligele-

des bekymring blandt uddannelseslederne i forhold til det store ressour-

cetræk vurderingerne af ansøgningerne vil give, og det blev kritisk disku-

teret, hvorvidt kravet om en uddannelsesfaglig relevansbeskrivelse sikrer 

en bedre rekruttering af mere ’studieegnede’ studerende.  

 

Grundet uenighed blandt nævnets medlemmer, kan det samlede nævn 
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ikke tilslutte sig forslaget. Der er dog ikke foretaget nogen egentlig af-

stemning.  

Vedr. indstilling om reduceret optag, bilag 1 i fremsendte notat:  

Studienævnet godkender det reducerede optag på pæd.psyk., pæd.fil., 

generel pæd., pæd.soc., pæd.antro. og uddannelsesvidenskab på i alt 

204 studerende. 

 

Resterende punkter i studieleders notat, samt studiechefens betragtnin-

ger vedr. studiefremmende tiltag var ikke genstand for nogen konkret 

diskussion.  

 

Bilag: Initiativer på IUP i forbindelse med Fremdriftsreformen 

Bilag: Notat_prioriteringskriterier_2015_IUP_20140318 

Bilag: Betragtninger vedr. studiefremmende tiltag på IUP 

 

c. Drøftelse af uddannelsen Bachelor i Pædagogik 

 

På grund af en presset tidsplan blev det besluttet, at kommentarer sen-

des til studieleder.  

 

Bilag: Udkast Studieordning for Bachelor i Pædagogik  

 

d. Mangel på Specialevejledere/ved studenterrepræsentanter 

 

Asbjørn Sørensen (stud.pæd.ant.) orienterer om mange tilfælde, hvor 

studerende venter op til to måneder på at få tildelt en vejleder. Situatio-

nen har blandt andet økonomiske konsekvenser for de studerende, og 

ender med at forlænge de studerendes studietid.  

 

Studienævnet anerkender, at denne situation er uacceptabel, og henstil-

ler til studieleder/institutledelse at tilvejebringe, at alle studerende skal 

have en vejleder inden indgang til 4. semester/1. februar.   

 

 

Bilag: Sagsfremstilling – specialevejleder 

 

e. Drøftelse af studiestart 2014/Eva Viala  

 

Udsættes til ekstraordinært møde  

  

 

f. Status fra arbejdsgruppen vedr. IUP undervisningsevaluering 

 

Udsættes til ekstraordinært møde  



 

 

    

Side 6/7 

 

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK 
AARHUS UNIVERSITET 

 

 

3. Beslutningspunkter 

 

 

a. Fortsættelse af Tomplads-ordning  
 
De hidtidige udbydere (pæd.fil, pæd.soc., GP, didatikuddannelserne) øn-
sker at fortsætte tompladsordningen efter tidligere vedtagne retningslin-
jer. Derudover ønsker Bachelor- og Kandidatuddannelsen i Uddannel-
sesvidenskab at tilslutte sig tompladsordningen.  
 
Adm. kommunikerer dette videre til EVU.  
 
Bilag: Sagsfremstilling tompladsordning 
Bilag: Tomplads indstilling 

 

b. Godkendelse af valgfagsudbud E14  
 
Udbuddet godkendes. 
 
Det besluttes, at administrationen forud for næste valgfagsudbud diskute-
res. Der ønskes fokus på samspillet mellem det samlede udbud, økono-
mi, kommunikation til de studerende etc.. Dertil bemærkes, at der ønskes 
retningslinjer for kursusbeskrivelser, således at udbuddet præsenteres 
ensartet på tværs af uddannelser.  
 
Adm. beder studiesekretærerne om at offentligøre godkendte udbud i 
kursuskatalog.  
 
Bilag: Oversigt VF E14 
Bilag: Kursusbeskrivelser for 7 ikke tidligere udbudte valgfag 

 

 

c. Godkendelse af eksamensplan 2014/2015 

 

Punktet udskydes.  

 
Bilag: Uddeles til mødet 

 

4. Eventuelt  

 

Udgår  

 

 

 

 

Punkter til næste møde    

-Udviklingen af nye uddannelser 
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-Aftagerpanel 

-Procesplan for studieordningsarbejde i lysets af fremdriftsreformen 

-Revideret praksis i forbindelse med 5-årsfrist  

-Informationspraksis i forbindelse personsagsafgørelser  

 

 

Nævnet beslutter at planlægge et ekstraordinært møde inden den 30. april.  

-Drøftelse af studiestart 2014/Eva Viala  

-Status fra arbejdsgruppen vedr. IUP undervisningsevaluering 

-Godkendelse af eksamensplan 2014/2015 

 

 

 


