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Referat 8. studienævnsmøde  

 

 
Tidspunkt: mandag den 1. september 2014, kl. 11-15 

Sted: D120 

 

Deltagere 

Medlemmer: 

Charlotte Mathiassen (Pædagogisk psykologi), Lars Holm (Pædagogisk antropo-

logi), Pia Bramming (Uddannelsesvidenskab), Anna Karlskov Skyggebjerg (Di-

daktik uddannelserne), Marianne Høyen (MALLL og Pædagogiske sociologi), 

Jeanette Magne (Masteruddannelse), Asbjørn Sørensen, (Pædagogisk antropo-

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

skab), Anne Krogsgaard Nielsen (Pædagogisk filosofi) 

 

Observatører:  

Kira Vinberg (MALLL og Pædagogisk sociologi)  

 

Tilforordnede: 

Eva Silberschmidt Viala, Studieleder, Sissel Rendrup Johansen, Studiechef 

Søren Fransén, Uddannelseskonsulent 

 

Gæster: Morten Jacobsen (VEST) 

 

Adm.: Pernille Munkebo Hussmann, Susanne Bartram, Merete Justesen 

 

Afbud: Henrik Vase Frandsen, (Pædagogisk filosofi), Tomas Højgaard (Generel 

pædagogik), Heidi Rosengren (Generel pædagogik), Benita Schmidt (Didaktikud-

dannelserne)  

 

 

Indledende 

 

a. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden godkendes med følgende tilføjelser:  

 

2f: Nævnets holdning til muligheden for flere studienævn på IUP/Charlotte Mathi-

assen 

 

4. Eventuelt: forespørgsel fra Pia Bramming til kravet om individualisering i forbin-

delse med skriftlige eksaminer.  

 

Dagsordens forløb: punkt 2b og meddelelser fra VEST afholdes fra kl. 12 for at sik-
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re VESTs tilstedeværelse 

 

 

1. Meddelelser/orientering 

 

a. Studieleder 

- Studieleder orienterer, at Christian Haahr Sørensen fra Center for En-

treprenørskab og Innovation planlægger en case-competition i novem-

ber. Derudover kan CHS yde sparring omkring udviklingen af Projekt-

orienterede forløb. Uddannelseslederne kan melde ind til CHS for en 

deltagelse i kursus om emnet.  

- Studieleder orienterer, at hendes arbejdsopgaver i forbindelse med 2 

måneders planlagt fravær overtages af andre institutansatte. Dertil er 

Søren B. Fransen i studieleders fravær SN’s kontaktperson i forbindel-

se med kommende studienævnsseminar (december) og møde med af-

tagerpanel.   

 

b. Studienævnsformand 

- Formanden orienterer om dialog med studiechef med henblik på at 

undersøge muligheden for at udbyde sommer kurser (forskelligt fra 

Summer University (fast AU skabelon) og Summer School (ikke ECTS-

bærende undervisning)). Sommer kurser forstås som uddannelsers 

obligatoriske fag/valgfag, der ligeledes udbydes i løbet af sommerferi-

en. Det besluttes, at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal undersøge 

muligheden for at udbyde uddannelseselementer/fag henover som-

merferien under AU’s Summer University, fremfor at udvikle en tredje 

kategori. Arbejdsgruppen er: Pia, Lars, Marianne (tovholder), Charlot-

te, Camilla. Søren undersøger om IUP kan udbyde eksisterende mo-

duler under Summer University på dansk. Frist for fremlæggelse: de-

cember 2014. 

- Formanden orienterer kort om behovet i uddannelseslederkredsen for 

sammenhæng mellem uddannelsesbudget og de nyligt regulerede ar-

bejdstidsnormer. Studieleder tager til efterretning.  

- Formanden orienterer, at der i Uddannelsesfagudvalg ARTS er udar-

bejdet et notatudkast om kravet til syge-/omprøver ved eksamen, der 

involverer en grad af undervisningsdeltagelse (tre former). Det fastslås 

her, at der i visse tilfælde skelnes mellem omprøve og sygeprøve. Det-

te skal ved evt. vedtagelse medtænkes i det kommende studieord-

ningsarbejde. Bilag uddelt ved mødet, eftersendes elektronisk.  

 

c. Næstformand 

- Ingen meddelelser 
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d. Studiechef 

- Orienterer at sommereksamen er vel overstået. Formand henstiller i 

den forbindelse til, at det fremover koordineres, at studiestartsaktivite-

ter ikke finder sted på samme lokalitet som syge-/omprøve.  

- Studiechefen orienterer at undervisningsplanlægning med lokaleforde-

ling næsten er på plads. Administrationen oplever en vis træghed, og 

deraf forsinkelse, som følge af lang svartid fra VIP.  

- Studiechef meddeler at der starter en ny SNUK-medarbejder den 1. 

oktober 2014.  

- Studiechefen orienterer, at studieordningsarbejdet skal påbegyndes og 

vil genfremsende tidsplan godkendt ved april-mødet. Dertil eftersendes 

opdaterede retningslinjer for hvad der betragtes som ændringer og re-

visioner (Susanne/Sissel). 

- Studiechef vil fremover orientere uddannelsesledere om administratio-

nens prioriteringer i forbindelse med travlhed.   

- Studiechef orienterer om stor mængde ansøgninger om tvangsmerit 

(belastningen er størst på BA). Sissel og Pia har udarbejdet et udkast 

til, hvordan det kan administreres fremover. Det præciseres, at de stu-

derende i tilfælde af merit ikke skal tilmeldes ’andre’ ECTS, så de lever 

op til tilmeldingskravet. Der kan forventes klager i forbindelse med 

hvilket fag meritten erstatter. Der er dog ingen klagemulighed.   

- Studiechefen orienterer, at det er blevet fastslået at adgangsberettige-

de bachelorer og professionsbachelorer ikke må supplere i forbindelse 

med optag på kandidatuddannelserne. MVU’erne kan stadig søge op-

tag med relevante supplerende uddannelseselementer. Studiechefen 

opfordrer derfor UFU til at overveje evt. ændringer i adgangskravene. 

Studiechefen vil i den forbindelse lave diskussionsoplæg.  

- Studiechefen orienterer, at AU-studier ARTS har udarbejdet en tekst til 

Studieportalen, der bekskriver relevante administrative forhold omkring 

det at være studerende. Masterteamet gennemgår for evt. kommenta-

rer. 

 

e. AU Studier 

-Orientering om ny standardforretningsorden for studienævn på AU. Væ-

sentligste ændring er, at nævnet nu har mulighed for at uddelegere beslut-

ningskompetence til administrationen i forbindelse med sagsbehandling. 

Susanne opdaterer og fremsender.  

 

f. Vejledning og studieinformation (VEST)/Morten Jacobsen 

 

Morten orienterer om en god studiestart, der blandt andet skyldes et rigtigt 

godt samarbejde med tutorerne og stor arbejdsindsats fra samme gruppe.  

VEST har haft særligt fokus på at facilitere studieopstarts-grupper.  

VEST har produceret et bogmærke med oplysninger over relevante tilbud 
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til nye studerende.  

Studieleder har bedt VEST om et årshjul over tilbud til studerende, som 

undervisere har adgang til og kan henvise til/inddrage i deres undervisning. 

Det besluttes at VEST udarbejder et forslag til format (årshjul, nyhedsbrev 

etc..) 

   

2. Diskussionspunkter/status 

 

a. Gennemgang og opdatering af Studienævnets liste over fremtidige ar-

bejdsopgaver/ved Marianne Høyen 

 

Listen gennemgås frem til side 4, hvorefter punktet afsluttes grundet tids-

mangel. Adm. tilføjer rettelser, og anden halvdel gennemgås til oktober-

mødet.   

 

Bilag: Nævnets ’to-do’-liste.  

 

b. Status for studiestartens afvikling 

 

De enkelte uddannelsesledere og studerende beretter kort.  

 

Pæd.psyk.: god studiestart. Som noget nyt brugtes mentorer, hvilket er 

blevet positivt modtaget. 

 

Pæd.soc.: god studiestart. Uddannelsen har afprøvet en ny model, hvor 

ekstra tilbud fra andre instanser ikke indgår i studiestarten, men tilbydes 

senere på semesteret.  

 

Master: studiestart afholdes i form af én fælles forelæsning i kommende 

uge.  

 

Udd.vid: god studiestart, med højt fremmøde, der blandt andet afprøvede 

’speeddating’ på tværs af BA og KA. Uddannelsesleder ønsker at fremhæ-

ve at tutorerne oplever et misforhold mellem den store mængde arbejds-

opgaver og den anerkendelse de opnår (evt. betaling).   

 

Did.: god studiestart, særligt i Århus. Oplevede store problemer med tildel-

te lokaler i Emdrup, særligt aulaen. Aulaen fungerer til nøds som ramme 

for sociale arrangementer. 

 

Antro.: god studiestart begge steder, med stort fremmøde, gode lokaler og 

engagerede tutorer. Dog var der IT-problemer, der skyldtes nyligt foretaget 

IT-opdateringer. Bør fremover koordineres.  
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Fil.:god studiestart, dog lavt fremmøde.  

 

GP: ikke til stede.   

 

Vedr. den fælles fest i Emdrup, skal det fremadrettet koordineres, hvem 

der har det konkrete ansvar for at planlægge fest og oprydning.  

 

c. Drøftelse af relevanskriterier i forbindelse med Optag 2015/ved Eva S. Via-

la.  

 

Studieleder fremlægger forslag til vejledning til studerende og ’tjek’-skema 

til anvendelse for sagsbehandler. Det overordnede sigte med den nye op-

tagelsesprocedure (som er vedtaget) er grundlæggende at få en anden og 

mere balanceret studenter-gruppe, der sikrer højere gennemførsel.  Stu-

dieleder gør opmærksom på, at arbejdsgruppen helt bevidst har valgt at re-

levansbeskrivelserne kun skal indeholde ECTS-bærende aktiviteter, såle-

des at de reflekterer rent fag-faglige beskrivelser. Relevansbeskrivelserne 

skal ikke forveksles med en motiveret ansøgning, hvor den enkelte ansø-

ger kan gøre andre typer aktiviteter gældende. Studiechefen pointerer, at 

indførelsen af relevansbeskrivelsen er en metodik til at sortere i optagel-

sesberettigede studerende inde for gældende adgangskrav, og ikke en 

ændring i adgangskravene.  

 

Kommentarer fra nævnets medlemmer:  

 

-andre uddannelser på AU/Arts (Oplevelsesøkonomi samt Kognitiv Semio-

tik) der benytter sig af lignende optagelsesprocedurer tillader fremtidig er-

hvervsrelevans. Hvorfor kan vi så ikke det? Vores ansøgere søger om no-

gen videreuddannelse netop på baggrund af erhvervsønsker.  

- der er bekymring for de studerendes retssikkerhed og mangel på transpa-

rens i forbindelse med vurderingen af ansøgningerne. 

-der er ligeledes bekymring for, at det bliver svært at sikre udvælgelseskri-

terierne bliver ensartede blandt behandlerne. Pia Bramming tilføjer i den 

forbindelse (med udgangspunkt i erfaringer fra Kandidatuddannelsen i Ud-

dannelsesvidenskab) at det faglige team, der foretager vurderingerne, af-

stemmer indbyrdes og således har fælles udgangspunkt for vurderingerne.  

-der bliver gjort opmærksom på, at der ligger en forventelig stor vejled-

ningsopgave i Studievejledningen før optaget. Vejledningen bør inddrages. 

 

Arbejdsgruppen medtager fremførte kommentarer i det videre arbejde, og 

fremlægger færdigt udkast til oktober-mødet.  

 

 

Bilag: Udkast til vejledning og Checkskema  
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d. Eksamensformer i lyset af Fremdriftsreformen/ved Marianne Høyen  

 

På studienævnsmødet i juni 2014 blev de enkelte uddannelser (de, som 

rammes af fremdriftsreformen) opfordret til at diskutere det hensigtsmæs-

sige ved de nuværende eksamensformer. Da formanden kun har modtaget 

tilbagemeldinger fra fire uddannelser, er det ikke muligt på den baggrund 

at diskutere eller sammenfatte anbefalinger på tværs af uddannelserne. 

Dog lyder der en opfordring fra formanden til uddannelserne om at sam-

mentænke eksamensformer og Fremdriftsreformens krav i det kommende 

studieordningsarbejde.  

 

Det besluttes at emnet tages op til studienævnsseminaret i december med 

fokus på sammenligning og sammenhæng mellem ECTS, belastning, side-

tal (evt. udvikling af en nøgle), gennemførsel, administrerbarhed. Forman-

den udarbejder et oplæg til studienævnets oktober-møde med henblik på 

videre udvikling og til brug på seminaret.  

 

 

Bilag: Oversigt over IUP-uddannelsernes eksamensformer 

 

 

 

e. Høring: Notat om usædvanlig forhold  

 

Grundet forventning om en forøgelse af dispensationsansøgninger til næv-

nene i forbindelse med det obligatoriske tilmeldingskrav, har Uddannelses-

juridisk Service udarbejdet et notat med bud på, hvorledes studienævnene 

kan forholde sig til denne type ansøgninger.  

 

Nævnet har mulighed for at kommentere. Frist 12. september 2014.  

 

Ingen kommentarer.  

 

Bilag: Angående tilmeldingskravet i studiefremdriftsreformen og dispensa-

tioner(skønsmæssige afgørelser) 

 

f. Studienævnsstruktur IUP  

 

Det diskuteres, som en del af Fakultetets instituteftersyn, om muligheden 

for flere studienævn er et godt bud på en organisationsændring.  

 

Nævnet fastslår, at det er vanskeligt at tage denne drøftelse på nuværende 

tidspunkt, da evt. indførelse af afdelinger ikke er på plads, og det derfor ik-
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ke vides hvor stort/lille nævnet bliver.  

 

Generelt er holdningen at det er positivt, at uddannelserne har et forum for 

fælles berøringsflader, dvs. har ét studienævn. Der opleves dog samtidig 

et behov for tildeling af flere beslutningskompetencer til UFU, særligt i for-

bindelse med den uddannelsesnære planlægning. 

Charlotte Mathiassen medtager kommentarerne til Instituttets møde om 

emnet.  

 

3. Beslutningspunkter 

 

a. Nye retningslinjer for specialer på IUP/ved Eva Viala 
 
Forslag tiltænkt tiltrådt 1. oktober 2014. Nævnet mener dog ikke, at dette 
er en realistisk frist, og foreslår tidligst tiltrædelse fra F15, formodentligt 
E15.  
 
Forslaget indebærer, at det tilstræbes at fastansatte skal vejlede speciale-
studerende. Derfor stilles der forslag om at nævnet henvender sig til Insti-
tutledelsen med en henstilling om at instituttet sikrer sig den fornødne ar-
bejdskraft, således uddannelserne kan løfte opgaven og sikre at færdiggø-
re specialet indenfor frist. Studieleder fremviser forslag til institutleder med 
henblik på afklaring.  
 
Der er skeptiske kommentarer til forslaget om, at kombineret skriftlig-
mundtlig eksamen, skal kunne afholdes samlet inden for 6 måneder, og at 
dette får den konsekvens at formen meldes fra, da ’skrive-perioden’ forkor-
tes.  
 
De studerende gør opmærksomme på at fastsættelse af afleveringsfristen 
bør afspejle tildelingen af vejleder, således at der i de tilfælde at tildelingen 
er forsinket i forhold til udmeldte frister ikke falder den studerende til last. 
Slutteligt gør de studerende opmærksomme på de økonomiske konse-
kvenser en forsinket tildeling af vejleder indebærer.  
 
 
 
 
Bilag: Notat vedr. nye retningslinjer for specialer 

 

  

4. Eventuelt  

 

Pia Bramming ønsker afklaring på evt. krav til individualisering i forbindelse 

med skriftlige gruppeeksaminer. Det besluttes, at undersøge hvorvidt der 

er en fælles ARTS-praksis. Frem til den afklaring foreligger, er det op til 

uddannelsesmiljøerne at formulere enten ved angivelse af sideantal, pro-

cent eller blot ved forfatterhenvisning.  
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