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Referat for ekstraordinært studie-

nævnsmøde, 4. møde 

 

 
Tidspunkt: torsdag den 10. april, kl. 13-16 

Sted: D118 

 

Deltagere 

Henrik Vase Frandsen, (Pædagogisk filosofi), Lars Holm (Pædagogisk antropolo-

gi), Pia Bramming (Uddannelsesvidenskab), Anna Karlskov Skyggebjerg (Didak-

tik uddannelserne), Gorm Hansbøl (Masteruddannelse), Asbjørn Sørensen, (Pæ-

dagogisk antropologi), Rikke Friis (Pædagogisk psykologi), Camilla Kurell (Ud-

dannelsesvidenskab), Anne Krogsgaard Nielsen (Pædagogisk filosofi) 

Observatører:  

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

ciologi), Benita Schmidt (Didaktikuddannelserne)  

 

Gæst: Karen B. Petersen 

 

Tilforordnede: 

Sissel Rendrup Johansen, studiechef 

 

Adm.: Pernille Munkebo Hussmann, Susanne Bartram,  

 

Afbud: Charlotte Mathiassen (Pædagogisk psykologi), Tomas Højgaard (Generel 

pædagogik), Marianne Høyen (MALLL og Pædagogiske sociologi), Eva Silber-

schmidt Viala, Studieleder, Søren Fransén, Uddannelseskonsulent, Merete Ju-

stesen (studienævnssekretærer) 

 

Indledende 

 

a. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden godkendt.  

Punkt 3c indleder mødet, da studiechefen ikke kan deltage til hele mødet. 

 

1. Meddelelser/orientering 

 

a. Studieleder 

- Ingen meddelelser 

  

b. Studienævnsformand 

-orientering om svar fra Styrelsen for Videregående Uddannelser vedr. 

tildeling af ekstra SU-klip til studerende med UFU-aktivitet. Styrelsen 
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fastslår, at ekstra SU ikke kan tildeles per automatik, men gør opmærk-

som på, at der altid er tale om behandling af individuelle ansøgninger ud 

fra en redegørelse af arbejdets omfang. Svaret fremsendes til medlem-

merne.  

-Formanden orienterer, at samtlige forslag til studieordningsændringer er 

godkendt i dekanatet. Evt. kommentarer fra dekanatet er videresendt til 

direkte til uddannelseslederne.  

 

c. Studiechef 

- Ingen meddelelser 

 

d. AU Studier 

- Referatet fra nævnets sidste møde er ikke godkendt grundet indsi-

gelser. Nyt udkast sendes ud til godkendelse. 

 

e. Vejledning og studieinformation (VEST) 

- Ingen meddelelser 

 

2. Diskussionspunkter/status 

 

a. Drøftelse af studiestart 2014 

 

Studieleder har fremsendt notat omhandlende studiestart, og ønsker at nævnet 

diskuterer flere konkrete punkter i forbindelse med kommende BA og KA studie-

start.  

 

Nævnet mener, at administrationen (konkret planlægning og afvikling) af studie-

starten er bedst placeret i samarbejde mellem studieleder/institut og uddannel-

seslederne/UFU’erne. Derfor tager nævnet ikke stilling til hvert enkelt punkt i no-

tatet.   

  

Nævnet vil gerne tilslutte sig følgende foreslåede aktiviteter:   

- Festligt indslag 

- Festforelæsning 

 

Studienævnet vil gerne henstille til og bakker op om studieleders forslag om, at 

studiestartsprogrammet skal indeholde studiefremmende elementer. Flere ud-

dannelser nævner i den forbindelse planlagte fredagsforelæsninger, som stræk-

ker sig fra studiestart og gennem første semester.   

 

Nævnets gennemgang af notatet afføder følgende spørgsmål/fokuspunkter:  

 

 Som følge af den nye institutstruktur skal det afklares, hvorvidt uddannel-
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sesleder eller afdelingsleder inddrages i studiestartsarbejdet.  

 Uddannelsesleders tilstedeværelse: det kan være svært for uddannelses-

ledere at være til stede hele studiestartsugen.  

 Hvilke tanker er der gjort i forbindelse med studiestartsaktiviteter for de 

internationale studerende? 

 Hvem er ansvarlig for studiestarten på Campus Aarhus? 

 Skelnes der mellem faglige og sociale programmer? 

 Der stilles spørgsmålstegn ved om tildelte midler til cheftutorerne er til-

strækkelige. Kan der tages hensyn til størrelsen af uddannelserne i for-

bindelse med tildeling af midler? Der efterspørges en oversigt over chef-

tutorernes opgaver.  

 Skal intro til IT-platforme være en del af programmet? 

 Tidsplan for planlægning af studiestartsforløbet savnes? 

 

Bilag: Notat om studiestart 2014 

Bilag: Sagsfremstilling 

 

b. Status fra arbejdsgruppen vedr. IUP undervisningsevaluering 

 

Grundet uklarhed omkring arbejdsgruppens mandat i forhold til AU’s fælles ret-

ningslinjer for undervisningsevaluering, har arbejdsgruppens arbejde været sat 

på stand by fra sidste efterår. 

 

Mandatet er nu afklaret med prodekan Marianne Ping Huang, og arbejdsgruppen 

kan dermed fortsætte sit arbejde. 

 

Flere medlemmer i den oprindelige arbejdsgruppe er trådt ud, og nye medlemmer 

melder sig. Den nye arbejdsgruppe er herefter: 

  

Rikke Friis (Camilla Curell, supp.), Tomas Højgaard, Marianne Høyen, Anne 

Krogsgaard Nielsen, Søren B. Fransén.  

 

 

3. Beslutningspunkter 

 

a. Vejledning om lægeerklæringers udformning 
 

Studienævnet for IÆK har udarbejdet en vejledning til studerende om lægeerklærin-

gers udformning. En bred tilslutning vil betyde, at vejledningen kan få en mere pro-

minent plads på studenterportalen.  

 

Nævnet tiltræder.  
 

Bilag: Forslag til vejledning  
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b. Forslag til retningslinjer i forbindelse med sagsbehandling af forlængelse 
af eksamenstid  

 
Det foreslås, i tilfælde af den studerende ikke kan fremsende konkret do-
kumentation der begrunder tidforlængelse, at der anvendes en kompen-
sation på 25 %.  
 
Dertil foreslås, at kompensation i forbindelse med skriftlige eksaminer be-
regnes fra undervisningsperiodens slut til eksamensaflevering.  
 
Begge forslag godkendes.  
 
 
Bilag: Forslag til retningslinjer  

 

 

c. Godkendelse af eksamensplan 2014/2015 

 

Planen for vintereksamen 2014/2015 behandles. Behandling af sommer-

eksamen 2015 udskydes. 

 

Studienævnet tiltræder fremlagte datoer for eksaminer i forbindelse med 

undervisningsforløb af 14 ugers varighed.  

 

Ved undervisningsforløb under 14 ugers varighed, planlægger uddannel-

seslederne sammen med administrationen eksamensdatoerne, i forbin-

delse med undervisningsplanlægningen. Dette for at sikre, at de stude-

rende har adgang til eksamensdatoer ved semesterstart. Det aftales, at 

uddannelseslederne melder tilbage til studiechefen senest 15. maj.  

 

Fælles eksamensdatoer, samt de for de enkelte uddannelser gældende 

eksamensdatoer, får samme status i eksamensplan, samt på studieporta-

len.  

 

Vedr. punktet om faste ugedage (tirsdag eller torsdag) for aflevering af 

eksamensopgaver, tiltrædes med rettelsen, at det så vidt muligt tilstræ-

bes af uddannelserne.  

 

Afleveringsdato i forbindelse med syge-/omprøve for skriftlige eksaminer 

skubbes en uge frem.  

 

 
Bilag: Eksamensplan 2014/2015 
Bilag: Sagsfremstilling  

 

4. Eventuelt  
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Anna Skyggebjerg orienterer, at der i forbindelse med udvikling af campus (grun-

det DMU’s indlemmelse i Emdrup)er blevet afholdt workshop mhp. at definere 

rammerne for det nye campus til videre arbejde for arkitekterne. Undervisere og 

studerende var ringe repræsenteret ved workshoppen, og Anna Skyggebjerg ind-

stiller til, at nævnet opretter arbejdsgruppe, der kan komme med input til det fysi-

ske undervisningsmiljø. 

 

Med henvisning til den manglende inddragelse ønsker nævnet at henvende sig til 

institutledelsen, for at gøre opmærksom på, at nævnet ønsker indflydelse. Anna 

Skyggebjerg og Henrik V. Frandsen udarbejder skriv på vegne af nævnet.  

 

Arbejdsgruppe: Marianne Høyen, Anna Skyggebjerg, Benita Schmidt, Pia Bram-

ming. 

 

 

Punkt til 16. juni: 

-status for nye eksamensspørgsmål til syge-/omprøven 


