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STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK 
AARHUS UNIVERSITET 

 

Referat af 5. studienævnsmøde  

 

 
Tidspunkt: onsdag den 30. april, kl. 11-15 

Sted: D120 

 

Deltagere 

Medlemmer: 

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), Marianne Høyen (MALLL og Pædagogiske sociolo-

gi), Gorm Hansbøl (Masteruddannelse), Asbjørn Sørensen, (Pædagogisk antro-

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

skab), Anne Krogsgaard Nielsen (Pædagogisk filosofi).  

 

Observatører:  

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

ciologi) 

  

Tilforordnede: 

Eva Silberschmidt Viala, Studieleder, Sissel Rendrup Johansen, studiechef 

Søren Fransén, Uddannelseskonsulent 

 

Gæster: Karen B. Petersen (Campus Aarhus), Morten Jacobsen og Dorte P. Kri-

stensen (VEST) 

 

Adm.: Pernille Munkebo Hussmann, Susanne Bartram 

 

Afbud: Benita Schmidt (Didaktikuddannelserne), Merete Justesen (adm.) 

 

Indledende 

 

a. Godkendelse af dagsorden 

 

Tilføjelser til dagsorden:  

 

-Studieleder ønsker at diskutere forslag til studiestart.  

 

-Næstformand ønsker meddelelsespunkt.  

 

-De studerende ønsker at diskutere muligheden for finansiering af bus-

transport for IUP-studerende til Kapsejladsen på AU.  
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1. Meddelelser/orientering 

 

a. Studieleder 

 

Studiestart 

Studieleder præsenterer forslag til studiestart på baggrund af nævnets 

tilbagemelding til mødet den 10. april. Der omdeles forslag.  

 

Ved gennemgang foreslås og vedtages, at Aarhusprogrammet rykkes 

frem til kl. 10:15.  

 

Studieleder efterspørger: 

-én studerende der skal deltage i studieleders velkomst (studerende fra 

SN melder tilbage) 

-forslag til en ’festtaler’ 

-hver uddannelsesleder skal udpege cheftutorer per campus hurtigst mu-

ligt. 

-liste over fredags-forelæsninger i løbet af semesteret (til brug som han-

dout til studiestarten) skal sendes til Søren. 

-hvis uddannelsesleder har ønsker til lokaleønsker kan dette meddeles 

uddannelseskonsulenten/Søren B. Fransén. 

-arrangement med studievejledningen skal planlægges er foreløbigt plan-

lagt til 2 timer dag nr. 2. Studievejledningen er i øjeblikket i færd med at 

udarbejde et katalog til uddannelseslederne over mulige aktiviteter.   

 

Studieleder informerer, at der med hjælp fra SN-studerende udarbejdes rammer 

for chef-tutorernes arbejde og ansvarsområder.  

 

’Timetalspuljen’: 
Studieleder rykker uddannelseslederne for timetalsopgørelse.  

 

Møde m. studerende:  

Studieleder har afholdt møde med studerende fra SN, DSR og UFU. Følgende 

emner blev diskuteret: Fremdriftsreform, ny institutorganisering, studiestart. Næ-

ste møde planlægges til efter sommerferien.  

 

Prækvalificering af BA i pædagogik: 

Studieleder informerer, at AU har modtaget en indstilling til afslag om prækvalifi-

cering af BA i Pædagogik. Et af hovedargumenterne i afslaget er, at uddannelsen 

ikke menes, at tilføre arbejdsmarkedet noget nyt. Studieleder er i færd med at 

udarbejde høringssvar i samarbejde med arbejdsgruppen bag udviklingen af BA i 

pædagogik og AU studier. Frist i indeværende uge.  

 

b. Studienævnsformand 
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Formanden informerer om beskæftigelsesundersøgelse, der er videre-

sendt til uddannelseslederne.  

 

c. Studiechef 

 

-Studiechefen orienterer vedr. nyt i forbindelse med Fremdriftsreformen: 

1)at tidligere fremsendt notat fra dekanatet vedr. studienævnenes kom-

petencer og delegation, samt krav om mobilitetsvindue nu er tiltrådt.  

2)Der er taget beslutning omkring studietidsmodellen, denne er dog ikke 

videreformidlet til relevante parter.  

3)Der er stadig ingen afklaring i forbindelse med hvorledes studieaktivitet 

og maksimal studietid skal praktiseres i forbindelse med reformen. Stu-

dienævnet beder studiechefen rykke for en afklaring.   

 

-Studiechef oplyser om større bestand af studerende, der følger normeret 

tid.  

 

-Studiechef oplyser, at den relevante uddannelsesleder i forbindelse med 

komplicerede individuelle sagsforløb informeres i generelle termer om 

SN/FU afgørelse. Studiechef indskærper i den forbindelse, at uddannel-

sesleder har tavshedspligt, og i øvrigt ikke skal gå ind i sagen, men hen-

vise til administrationen. Pia Bramming spørger i den forbindelse ind til 

mangel på information vedr. eksamenssnyd-sager. Kadencen er i den 

forbindelse, at formodet snyd meddeles Uddannelsesjuridisk Service 

(UJS) af den enkelte eksaminator, hvorefter UJS behandler sagen. Afgø-

relsen meddeles AU-Studier som effektuerer afgørelsen (evt. sanktioner). 

AU Studier videreformidler efter aftale sager til uddannelsesleder.   

 

d. Næstformand 

 

-Næstformanden oplyser, at der planlægges et orienteringsmøde om-

handlende Fremdriftsreformen til september for studerende. Anne og Kira 

har indledningsvist holdt møde med DSR og studievejledere vedr. en af-

søgning af relevante emner. Dertil planlægges at oprette et forum, hvor 

studerende kan diskutere, hvordan Fremdriftsreformen efterleves (ek-

sempelvis studieordningers udformning).   

-Næstformand informerer om kommende symposium omhandlende IUP-

uddannelser. Initiativ og planlægning taget af studerende. Fokus for 

symposium er IUP-uddannelsernes tværfaglighed. Symposiet findes her: 

upss.dk. 

-Rikke Friis orienterer om stor studentertilfredshed med nyligt afholdt kar-

rierearrangement på pæd.psyk.. Arrangementet indeholdt oplæg fra fær-

dige kandidater, workshops og faglige oplæg.  
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- Camilla Curell spørger til muligheden for, at SN kan bidrage med midler 

til bustransport af studerende til AU’s årlige Kapsejllads.  SN anerkender 

vigtigheden af campusintegrerende aktiviteter, men kan ikke støtte med 

midler, eller anbefaling af tildeling af midler. De studerende henvises i 

stedet til at søge Institutledelsen om disse midler.   

 

e. Vejledning og studieinformation (VEST) 

 

Morten Jacobsen og Dorte P. Kristensen introducerer VEST (Vejledning 

og støtte) på Arts. Der er ansat 47 studenterstudievejledere og 8 fuldtids-

ansatte.  

 

-For tiden er der fokus på vejledning i forbindelse med Fremdriftsreform, 

og der er i den forbindelse igangsat udarbejdelse af vejledningsrammer i 

fællesskab med studieleder.  

 

-Morten og Dorte orienterer, at fagspecifikke studievejledere fremover 

deltager i UFU-møderne.  

 

2. Diskussionspunkter/status 

 

a. Status på drøftelse af bortfald af supplering /Sissel R. Johansen på veg-

ne af studieleder 

 

Studiechef opridser problemstillingen vedr. bortfald af suppleringsuddan-

nelserne, samt muligheder for at håndtere bortfaldet. Nævnets drøftelse 

af problemstilling skal resultere i en indstilling til institutledelsen med for-

slag til håndtering af bortfaldet af suppleringsuddannelserne. 

 

Studiechefen opridser tre muligheder: 

 

1)Lempelse af adgangskrav. Der skal dog argumenteres for at lempelsen 

ikke nedsætter det faglige niveau. Den varslede optageprocedure 2015, 

hvor der lægges vægt på både karaktergennemsnit og relevansbeskri-

velse, støtter op om sikring af det faglige niveau. Dette kalder på en dis-

kussion på tværs af uddannelserne med blik for harmonisering af opta-

gelsesberettigede studerende (eksempelvis hvorvidt det giver mening at 

en faggruppe, ikke opfylder adgangskravene, på alle relaterede uddan-

nelser).  

 

2)Udbud af supplerende uddannelsesaktivitet. IUP finansieret, og place-

ret enten i augustmåned eller i løbet af 1. semester. 

 

3)Brug af tomplads til opkvalificering af de studerende med skelen til de 
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hidtidige suppleringsuddannelsers fagelementer. Stiller dog de potentielle 

studerende ringe, eftersom der er tale om egenfinansiering, samt ingen 

garanti for optag.  

 

Opsummering:  

Efter diskussion af de tre modeller besluttes det, at nedsætte en arbejds-

gruppe, der yderligere kvalificerer model 1 og 3. De studerende ønsker 

dog at få taget til referat, at model 2 i deres øjne er at foretrække over 

model 3. Arbejdsgruppen skal udarbejde en indstilling til studienævnet, 

som efterfølgende kan videresendes til institutledelsen.  

 

Arbejdsgruppen: Studiechef er tovholder på arbejdsgruppe. Derudover 

deltager Anne, Marianne, Henrik, Heidi.  

 

Bilag: Opsummering 

 

b. Status fra arbejdsgruppen vedr. Uddannelseskompas (Anne, Pia, Tomas) 

 

Arbejdsgruppen har siden nævnets sidste diskussion tilføjet/rettet:  

 

- En fremhævelse af rammesætningen af IUP’s uddannelser  

- Nedtoning af specifikke teorier 

- Fremhævelse af kompassets anvendelsesmuligheder  

 

Nævnet ender dog med helt overordnet at diskutere, hvorvidt et sådant kompas 

er relevant, alternativt skal udskydes et år, og endeligt hvorvidt det er SN’s opga-

ve at udarbejde et strategisk formålspapir. Grundet denne uenighed om formål og 

hensigt besluttes det, at Marianne Høyen og Eva Viala til mødet den 26. maj for-

bereder et oplæg, der tager stilling til hvad et evt. uddannelseskompas skal, og til 

hvem det er henvendt. Studieleder påpeger i den forbindelse at IUP-Strategien 

forventes at indeholde et afsnit, der rammesætter IUP’s måde at drive uddannel-

serne på, samt peger frem.  

 

Bilag: Uddannelseskompas 

 

c. Tidsplan for kommende studieordningsarbejde/ved Sissel R. Johansen 

 

Studiechefen orienterer om frister, der tidligere er vedtaget af nævnet. 

Dertil kommer et præliminært forslag til rettelser i forbindelse med løben-

de ændringer i forbindelse med nye uddannelser. Nævnet kan forvente 

forslag.  

 

Bilag: Tidsplan 
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3. Beslutningspunkter 

 

a. Forslag til praksis vedr. nedsættelse af Ad hoc-arbejdsgrupper under 

nævnet/ved Kira Vinberg  

 

Det godkendes, at der ved nedsættelsen af en AD HOC gruppe:  

 

-udpeges en tovholder for hver gruppe 
-fastsættes deadline og tidspunkt for tilbagemelding til Studienævnet 
-der tilføjes et fast punkt på dagsorden ”nyt fra arbejdsgrupper”  
 
Punktet afføder ideer til den administrative bistand til SN:  
 
-Årshjul for nævnets arbejde  
-Styr på historik: sagslister med reference til referater 

 
Bilag: Forslag til retningslinjer arbejdsgrupper  

 

b. Kommentering af forslag til fælles indikatorer og nøgletal i forbindelse 
med institutionsakkreditering /Henrik Vase Frandsen  
 
 
Pia Bramming og Lars Holm fremsender kommentarer til formanden, der 
videresender til rette instans.  
 
Foreløbige kommentarer:  
-Ønske om udvidelse af indikatorer:  
 
1)undervisningsevaluering og eksamensresultater samlet 
2)semesterevaluering 
 
 
Bilag: mail fra uddannelseschef 
Bilag: Fælles indikatorer og nøgletal 
Bilag: Mapning standarder_indikatorer 

 

 

c. Dispensation til ændring af eksamensbestemmelser i studieordningen for 
pædagogisk filosofi/Henrik V. Frandsen  
 
Ansøgning om dispensation i forbindelse med eksamen på modulet 
Værklæsning (E14), at udvide antal stillede spørgsmål til pensum fra 2 til 
3-5 spørgsmål, hvoraf et skal besvares.  Dispensationen godkendes og 
forventes indskrevet som varig ændring per 1. september 2015.  
 
Bilag: forslag til ændrede eksamensbestemmelser 

 

 

4. Eventuelt  
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Arbejdsgruppen vedr. aftagerpanel informerer, at der ikke som planlagt kan af-

holdes møde inden sommerferien. Studieleder fremsender procesplan for dette 

arbejde.  

 

 


