
 

 

 

 

 

Aarhus Universitet  

AU, Studieadministraion, ARTS 

Studienævnet for Uddannelse  

og Pædagogik  

 

Tuborgvej 164 

2400 København NV 

 

Aarhus Universitet  

AU Studieadministration, Arts  

Studienævnet for 

Uddannelse og Pædagogik 

Tuborgvej 164 

2400 København NV.  

 

 

 

 
 

Side 1/8 

 

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK 
AARHUS UNIVERSITET 

 

Referat af 6. studienævnsmøde 

 

 
Tidspunkt: mandag den 26. maj, 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), Benita Schmidt (Didaktikuddannelserne)  

  

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, Merete Justesen 

 

Afbud: Eva Silberschmidt Viala, Studieleder, Lars Holm (Pædagogisk antropolo-

gi), Charlotte Mathiassen (Pædagogisk psykologi), Asbjørn Sørensen (Pædago-

gisk antropologi), Camilla Kurell (Uddannelsesvidenskab), Karen B. Petersen 

(Campus Aarhus) 

 

 

Indledende 

 

a. Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 

 

5 min.  

1. Meddelelser/orientering 

 

a. Studieleder (Søren B F orienterede i studieleders fravær). 5 min.  
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 Studieleder arbejder videre på strategien for uddannelsesområ-

det. Den skal diskuteres med dekanen den 27. maj. Tanken er, at 

strategien igen skal i høring på instituttet. Første udkast til strategi 

blev ikke godkendt – man forsøger nu at stramme op i forhold til 

kritikpunkter. Dekanen mener at strategien skal være mere frem-

adrettet. 

 Arbejdsgruppen vedr. undervisningsevaluering er i gang og har 

udarbejdet en proces for det videre arbejde. Gruppen arbejder nu 

på et tilvalgskatalog af spørgsmål, som kan supplere en række 

fælles spørgsmål - sendes i høring i de enkelte UFU’er. 

Planen er at kataloget kan godkendes i SN efter sommerferien. 

 Vedr. evaluering af undervisning F14, så har der været nogle tek-

niske problemer, bl.a. i forhold til modulnavne. Hører man om an-

dre fejl meldes det tilbage til uddannelseskonsulent, Søren Fran-

sén. 

 Gruppen for relevansbeskrivelser har afholdt første møde, og har 

diskuteret sig frem til en måde at gribe opgaven an på. Styrelsen 

har indkaldt til konference om ’det gode optag’ – her påtænker 

(dele af) gruppen at deltage. 

 

Uddannelsesleder, Marianne Høyen, spurgte til de midler, som 

uddannelserne har søgt i februar. En del projekter på pæd.soc. er 

afhængige af, at man faktisk får tildelt midler. 

 

Lokaleplanen for studiestarten er næsten på plads. Der er lidt ud-

fordringer i forhold til de lokaler, som Didaktik har ønsket, ligesom 

pæd.soc. i første omgang slet ikke havde fået tildelt lokaler. Der 

arbejdes videre med lokalefordelingen. 

  

b. Studienævnsformand 

 Ingen meddelelser  

 

5 min.  

c. Næstformand 

 Studenterrepræsentanterne i studienævnet har fået en oversigt 

over organiseringen af AU, så de nu er bedre klædt på I forhold til 

navne og afdelinger, der dukker op i diskussioner i nævn og UFU 

 

5 min.  

d. Studiechef 

 

 Der er afleveringsfrist for eksamensopgaver med efterfølgende 

mundtlig eksamen den 27. maj kl. 14. Afleveringsfristen for rent 

skriftlige eksamensopgaver er den 3. juni, ligeledes kl. 14. 

 Man forsøger i eksamensplanlægningen at tage højde for støjge-

ner i forbindelse med ombygning, ligesom man forsøger at tage 

5 min. 
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hensyn til, at sommerfesten starter kl. 14. 

 Der er i øjeblikket en del sygemeldinger i administrationen, hvilket 

giver udfordringer i forhold til sagsbehandling mv. Man forsøger at 

prioritere de sager, der haster mest – ikke nødvendigvis dem, der 

har ventet længst. 

 

e. AU Studier 

 

 Intet nyt 

 

5 min. 

f. Vejledning og studieinformation (VEST) 

 

 VEST har sendt mail til uddannelseslederne vedr. studiestart. Ge-

nerelt ser det ud til, at VEST kan imødekomme de forskellige øn-

sker, der er meldt tilbage. Man har man fra VEST forsøgt at til-

knytte én studievejleder pr. uddannelse, men indtil videre skal 

kommunikationen fortrinsvis gå gennem Morten Jacobsen og Dor-

te Puggaard. 

 VEST er endvidere meget optaget af studiefremdriftsreformen og 

af en studie- og karrierevejledningsstrategi 2014-2020. Denne 

fremsendes til studienævnet til orientering. 

 

5 min.   

2. Diskussionspunkter/status 

 

a. Forslag til dagsorden for temamøde om eksamensformer på 

IUP den 16. juni. 

 

Medlemmerne bedes tage stilling til forslaget og præsentere 

evt. forslag til ændringer.   

 

Bilag: Programforslag 

 

Kommentar vedr. punkt 2: her savnes en helhedstænkning. De enkelte 

moduler skal ses i sammenhæng med hele uddannelsen. Det giver ik-

ke mening at se isoleret på det enkelte modul. Endvidere bør ’Vejled-

ning’ tilføjes 

 

Det blev foreslået, at der forud for mødet fremsendes materiale til for-

beredelse. 

 

Studiechefen havde en kommentar til timingen af mødet. Man bør ha-

ve vægt på, at det er en opstartsproces. Der bør kobles til dekanatets 

arbejdsgruppe vedr. eksamensformer, uddannelsesstruktur mv. 

Endvidere sidder der i øjeblikket folk og regner på, hvornår studerende 

20 min. 
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skal påbegynde specialet i forhold til at kunne færdiggøre uddannelsen 

på normeret tid. Dette kan få indflydelse på hele tilrettelæggelsen af 

uddannelsernes 3. semester. 

 

b. Drøftelse af indkaldelse af kurser til Summer University ved 

Søren Fransén 

 

Bilag: Notat_arbejdsproces_2015 

Bilag: Indkaldelse af kurser 2015_Summer University 

 

IUP skal for alvor til at udbyde Summer University. Instituttet har ind-

gået en samarbejdsaftale med et australsk universitet, og har dermed 

forpligtet sig på at udbyde 2 til 3 kurser på engelsk i 2015.  

Herudover ønsker studieleder at se på, hvordan man eventuelt kan 

gøre brug af Summer University i forhold til studiefremdriftsreformen. 

De bemandingsproblemer, der måtte opstå i forbindelse med udbud af 

Summer University må der findes løsninger på. 

Fagmiljøerne bedes overveje om-, og hvordan man kan bruge Sum-

mer University til at få de studerende hurtigere igennem uddannelsen. 

 

Der blev udtrykt stor bekymring for bemandingen. Uddannelserne har i 

forvejen problemer med at bemande uddannelserne, og der er en stor 

overarbejdspukkel på instituttet. 

Det blev endvidere anført, at processen omkring udbud og brug af eks-

terne undervisere er for bureaukratisk – herunder at der skal laves 

egentlige stillingsopslag. Der må kunne findes en mere smidig form. 

 

I forhold til studiefremdriftsreformen, vil Summer University give de 

studerende mulighed for enten at indhente ECTS, eller læse forud og 

dermed skabe luft i efterfølgende semester (typisk 3. semester på 

kandidatuddannelserne, hvilket kunne skabe luft til tidligere påbegyn-

delse af specialet). 

 

Der blev spurgt til økonomien. Hvor mange timer får man som under-

viser for at udbyde et 10 ECTS forløb? Underviserne er nødt til at have 

en klar ide om, hvad de eventuelt forpligter sig på. 

 

Uddannelseskonsulenten videreformidler spørgsmålene til studieleder 

og beder hende melde tilbage. 

 

30 min.  

c. Status for uddannelsernes arbejde med undervisningsplaner 

for efteråret 2014 

 

Uddannelseslederne bedes på mødet mundtligt give en status 

20 min.  
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for arbejdet med undervisningsplanerne for E14 

 

Didaktik: der er didaktikuddannelser, som ikke kan udbyde undervis-

ning i efteråret grundet bemandingsproblemer. Hvis undervisningen 

skal kunne udbydes og gennemføres, skal der godkendes ansættelse 

af D-VIP, og det skal gå hurtigt. 

 

Flere af uddannelserne oplever problemer med at få bemandingen til 

at falde på plads. Uddannelseskonsulenten henviste uddannelsesle-

derne til at rette henvendelse til studieleder, der så må se, om der kan 

findes ressourcer blandt fastansatte, der har timer til rådighed. 

Der er 5 masteruddannelser, der ikke oprettes – der kunne eventuelt 

være ressourcer at trække på her, ligesom der ikke længere skal bru-

ges ressourcer på suppleringsuddannelserne. 

 

Master: her er man efterhånden i mål med undervisningsplaner. 

 

Uddannelsesvidenskab: på bacheloruddannelsen er planerne nogen-

lunde på plads. Der er udfordringer med bemanding i forhold til vejled-

ning og intern censur. 

På kandidatuddannelsen er udfordringerne imidlertid større, blandt an-

det fordi, man for første gang, skal udbyde specialiseringerne. For at 

imødekomme bemandingsproblemerne arbejder man her på at slå un-

dervisningen i Emdrup og Århus sammen og streame undervisningen. 

Herudover er undervisningsplanerne nogenlunde på plads. 

 

Pædagogisk sociologi: her er undervisningsplanerne på plads, og 

man har netop besluttet hvilke valgfag, der udbydes. Der er en udfor-

dring med et enkelt valgfag, hvor der er én underviser til 70 studeren-

de. Generelt på uddannelsen mangler der bemanding til 1000 timer i 

efteråret. 

 

Pædagogisk filosofi: her er undervisningsplaner og bemanding på 

plads – og kompendierne til 3. semester er trykt. 

 

De uddannelser, der ikke havde mulighed for at give tilbagemeldinger 

på undervisningsplanerne, bedes gøre det på mødet den 16. juni. 

 

Studiechef rykker for tilbagemeldinger i forhold til de af efterårets ek-

saminer, der afslutter undervisningsforløb under 14 ugers varighed. 

Fristen var den 15. maj, jf. referatet fra mødet den 10. april. 

Dette gav anledning til en diskussion af, hvem der har ansvar for at 

melde datoerne ind, og der blev efterlyst klarere retningslinjer. Skal det 

være teamkoordinatorernes opgave at melde det til studiechef? Denne 
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diskussion bør tages mellem uddannelsesledere og studieleder. 

 

d. Gennemgang af undervisningsevalueringerne for efteråret 

2013 

 

Uddannelseslederne bedes fremsende kort resumé af uddan-

nelsesfagudvalgets gennemgang og evt. tiltag i forbindelse 

med undervisningsevalueringen for efteråret 2013. Fremlæg-

ges mundtligt på mødet.  

 

Uddannelsesvidenskab: lav svarprocent på bacheloruddannelsen. 

Lav studieaktivitet (ca. 25 timer om ugen). De studerende er tilsynela-

dende usikre på, hvad der skal tælles med i studieaktivitet. Dette bør 

tydeliggøres i spørgeskemaet. 

Kandidatuddannelsen: svarprocent på 47. Her bruger de studerende i 

KHB gennemsnitligt fuld tid, lidt mindre for holdet i Århus. I overens-

stemmelse med det evalueringerne peger på, har man sat ind med 

nogle justeringer af særligt modul 2a og 2b.  

Bachelorer i Uddannelsesvidenskab oplever en del gentagelser, mens 

professionsbachelorerne ikke nødvendigvis kender til grundbegreber-

ne. Der planlægges studiestartskursus særligt målrettet professions-

bachelorer for at rette op på dette. 

 

Didaktik: udsættes til næste møde. 

 

Master: svarprocenterne svinger fra 12 til 56 %. Omkring 70 % af de 

studerende, som har svaret, angiver at bruge mindre end 15 timer om 

ugen. Der er et problem omkring studiegrupper og en forholdsvis lille 

andel oplyser, at de har fået vejledning i forbindelse med eksamen – 

dette vækker undren. 

 

Pædagogisk filosofi: udsættes til næste møde. 

 

Pædagogisk sociologi: lav svarprocent. Endvidere problemer med at 

tallene for de forskellige moduler er blevet flettet sammen. Datagrund-

laget er for dårligt til, at man vil bruge tid på det i UFU. 

 

Flere UFU’er har været usikre på, hvordan de kvalitative kommentarer 

skal håndteres. Det fremgår imidlertid af studienævnets retningslinjer 

for området, at de studerende gerne må se de kvalitative kommenta-

rer, dog i anonymiseret form. 

Det blev foreslået, at man i fremtiden forud for arbejdet med evaluerin-

gerne giver et kort ’brush up’ i forhold til, hvordan dette arbejde bør for-

løbe i UFU’erne. 

30 min.  
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På mødet den 16. juni gennemgås de uddannelser, der ikke har præ-

senteret ved dagens møde. 

Endvidere diskuteres fremtidig procedure med henblik på ensartet 

praksis i UFU’ernes arbejde med evalueringerne. 

 

e. Diskussion af tiltag vedrørende rettidig påbegyndelse af spe-

cialeprocessen ved Asbjørn Sørensen 

 

Bilag: sagsfremstilling 

 

Udsættes til næste møde 

 

30 min. 

3. Beslutningspunkter 

 

 

a. Forslag om fri adgang for studerende til faglige arrangementer 

på IUP ved Rikke Friis 

 

Bilag: sagsfremstilling 

 

Studienævnet bakker op, men kan ikke træffe afgørelse - det er reelt 

institutledelsen, der kan beslutte at man på IUP letter de studerendes 

adgang til konferencer og arrangementer. 

Nævnet formulerer en indstilling til institutledelsen om at forpligte sig 

på, at der skal være et vist antal frie pladser til studerende, alternativt 

kan der opkræves et symbolsk beløb, for at sikre, at tilmeldte stude-

rende møder op. 

De studerende mener at 100 kr. vil være et rimeligt beløb. 
 

15 min.  

b. Forslag om ny dispensationspraksis i forbindelse med 5-
årsfristen ved AU studier 
 
 
Bilag: Sagsfremstilling  
 

Uddannelseskonsulenten gjorde indledningsvist opmærksom på, at 
IUP, ud fra en økonomisk betragtning, ikke har råd til/interesse i at 
færdiggøre studerende, der har været indskrevet i lang tid. Enten skal 
de studerende blive færdige på nogenlunde normeret tid, eller også 
skal de udmeldes.  
 
Studiechefen gjorde opmærksom på, at der muligvis vedtages en ny 
maksimal studietid allerede pr. 31. august i år. Dette vil kunne få kon-
sekvenser for dispensationspraksis. Udkastet hedder lige nu maksimal 
studietid på 3 år, samt studieaktivitet hvert semester, hvor gældende 
regel på nuværende tidspunkt er studieaktivitet inden for 3 år. 

15 min.  
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Under alle omstændigheder, vil det udsendte udkast til retningslinjer 
ikke være gældende efter 1. september 2015, hvor studiefremdriftsre-
formen træder i kraft for alle kandidatstuderende. 
 
I henhold til de gældende retningslinjer gives dispensation til stude-
rende, der har bestået min. 15 ECTS. Der var enighed i nævnet om, at 
man godt kan have en hårdere linje over for de studerende, der ikke er 
nået så langt, mens man er mere imødekommende i forhold studeren-
de, der er nået langt i uddannelsen. På den baggrund besluttede 
nævnet, at studerende i fremtiden skal have bestået min. 45 ECTS for 
at kunne få dispensation fra 5-års reglen, medmindre der er tale om 
dokumenterede usædvanlige forhold. 
 

Endvidere besluttede nævnet, at studerende der allerede én gang har 

fået dispensation, kun kan få yderligere dispensation, hvis de kan do-

kumentere usædvanlige forhold. Disse forhold skal være nye, og skal 

være opstået i tidsrummet efter den tidligere dispensation. 
 
Morten Jacobsen (VEST) sørger for at opdatere studieportalen i for-
hold til det vedtagne.  

 

c. Valg af ny formand med virkning fra 27. maj 2014 
 
Henrik Vase Frandsen, ønsker at fratræde som studienævnsformand. 
Det blev foreslået, at Marianne Høyen (Pædagogisk sociologi) tager 
over.  Marianne accepterede valget, og er dermed formand frem til 1. 
februar 2015, hvor nævnet igen skal konstituere sig. 
 
Det blev anført, at det ville være hensigtsmæssigt at vælge en for-
mand, der er villig til at stille op igen for næste periode. 
 
Her er udfordringen i forhold til Marianne, at hun hører til afdelingen i 
Århus, hvor man ikke er knyttet til en bestemt uddannelse – og dermed 
ikke nødvendigvis kan fungere som uddannelsesleder og være født 
medlem af studienævnet. Dette må afklares. 
 

10 min.  

4. Eventuelt  

Intet til dette punkt 

 

 

Næste møde: Plan for efterårets møder 


