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STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK 
AARHUS UNIVERSITET 

 

Referat 9. studienævnsmøde  

 

 
Tidspunkt: onsdag d. 8. oktober 2014, 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), Jeanette Magne (Masteruddannelse), Asbjørn Sørensen, (Pædagogisk an-

tropologi), Rikke Friis (Pædagogisk psykologi), Camilla Kurell (Uddannelsesvi-

denskab), 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), Aske Dahl Sløk (Dekansekretariatet) v. punkt 2d 

 

Adm.: Pernille Munkebo Hussmann, Merete Justesen, Stephan Reinemer 

 

Afbud: Susanne Bartram (Adm), Benita Schmidt (Didaktikuddannelserne), Eva 

Silberschmidt Viala (studieleder) 

  

 

 

 

Indledende 

 

a. Godkendelse af dagsorden 

På sidste nævnsmøde blev det aftalt, at man på dagens møde skulle 

drøfte indhold på det kommende studienævnsseminar. Der er vigtigt, at 

der snarest meldes en dato ud. Indhold drøftes på mødet i november. 

  

Uddannelsesleder for Uddannelsesvidenskab, Pia Bramming, ønsker 

nævnet godkendelse af uddannelsesvidenskabs ønske om listeopstilling 

11.00 

(5 min)  
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til det nært forestående valg til SN og UFU. Sættes på som punkt 3f. 

 

Der blev udtrykt utilfredshed med den løbende udsendelse af bilag helt 

frem til dagen før studienævnsmødet. Det blev i den forbindelse aftalt, at 

tilstræbe at dagsordenen lukker fire dage før mødet.  

 

1. Meddelelser/orientering 

 

a. Studieleder v. Søren Fransén 

- Valg til UFU og studienævn: der udsendes snarest et skriv, der 

gerne skulle afklare tvivlsspørgsmål i forhold til afvikling af val-

get. Man afventer fortsat tilbagemelding fra AU Valgsekretariat. 

Tidsplanen for valg fremgår af hjemmesiden. Det er instituttet, 

der supporterer valg til UFU, valgsekretariatet supporterer valg 

til de øvrige organer. 

VIP’erne har bedt om en oversigt over, hvem der er stemmebe-

rettigede. Der blev rykket for oversigten, så man kan få sat gang 

i valget til UFU’erne. Det foreløbige materiale sendes ud nu - li-

ster over stemmeberettigede følger snarest. Mere info findes på 

www.au.dk/valg 

 

- Karrierevejledning v. Søren B. Fransén 

Der er ansat en karrierevejleder i Emdrup, Nanna. Nanna har 

indtil videre siddet på Studiecentret hver mandag, men er så ef-

terspurgt, at hun nu også kan træffes hver anden onsdag. 

 

- Man er blevet kontaktet af beredskabsstyrelsen vedr. studeren-

des deltagelse i forskellige projekter. Uddannelseskonsulenten 

sender materialet til Uddannelseslederne, som så kan informere 

videre ud i miljøerne. 

 

Retningslinjer for tilrettelæggelse af specialebedømmelser v. 

Sissel R. Johansen 

Retningslinjerne er en reduceret udgave af det udkast til nye 

retningslinjer for specialet, som studieleder præsenterede på 

mødet i september. Se evt. vedhæftede for yderligere informati-

on. 

Der blev spurgt til, hvordan man som uddannelsesleder forhol-

der sig, når det faglige miljø ønsker fortsat at udarbejde skriftlige 

specialeudtalelser. Af vedhæftede bilag fremgår det, at udtalel-

serne afskaffes for speciale afleveret efter den 1. januar 2015. 

 

Det blev foreslået, at man i højere grad bør gøre brug af mulig-

heden for speciale med mundtligt forsvar. Det sikrer en vis faglig 

11.05 

(20 min) 

 

http://www.au.dk/valg
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feedback til de studerende. 

Retningslinjer for specialer – både den faglige og den admini-

strative håndtering af specialer tages op på førstkommende stu-

dienævnsmøde, hvor studieleder er tilbage. 

 

b. Studienævnsformand 

 

- Summer University og sommerkurser (arbejdsgruppe) 

Udskydes til mødet i november. 

 

- Om aftagerpanel v. Marianne Høyen og Tomas Højgaard 

Der er møde med aftagerpanelet den 5. november. Tanken er at 

diskutere fremdriftsreformens konsekvenser, bl.a. i forhold til 

fremtidige prioriteringer i uddannelserne. Skal man prioritere det 

akademiske eller det praktiske (hurtig gennemførsel). 

Der blev spurgt til, om der i aftagerpanelet sidder aftagere med 

særlig interesse for masteruddannelserne. Det blev endvidere 

bemærket, at masteruddannelserne er ikke omfattet af studie-

fremdriftsreformen. 

 

11.25 

11 m

i

n 

 

c. Næstformand 

De studerende er i gang med at reklamere for UFU og SN i for-

bindelse med forestående valg. 

  

11.35 

(5 min) 

d. Studiechef 

-  Adgangsgivende uddannelser og supplerende optagelses-

grundlag  (udsendt til UFU af Pernille Munkebo) 

Alle uddannelseslederne har modtaget en mail vedr. eventuel 

lempelse af adgangskravene til kandidatuddannelserne som 

følge af afskaffelsen af suppleringsuddannelserne. Der er frist 

for tilbagemelding den 27. oktober. 

Der vil blive indkaldt til et tværgående møde mellem AU Studier 

og uddannelseslederne. 

 

-Ny procedure for forhåndsgodkendelser ved udgående mobili-

tet.  

Proceduren bliver nu, at de studerende søger en plads på et 

universitet. Først når de har fået tilsagn om en plads på et gi-

vent universitet, skal de søge studienævnet om forhåndsgod-

kendelse. Skulle det ske, at den studerende ikke kan få for-

håndsgodkendt (tilstrækkeligt med fag) ved det givne universi-

tet, kan den studerende rette henvendelse til Internationalt Cen-

ter mhp. tilbud om plads ved et andet universitet. 

 

11.40 

(10 min) 
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-Timetællingsprojekt 

Alle humanistiske uddannelser, skal, som følge af øget taxame-

ter, tælle hvor mange undervisningstimer, der udbydes til stude-

rende pr. studieår. Der skulle køre et pilotprojekt på udvalgte 

uddannelser, men dekanatet har nu meldt ud, at det kommer til 

at gælde for alle uddannelser. Der udsendes yderligere informa-

tion herom. 

Spørgsmål til, hvordan uddannelsen kan stå til ansvar for antal-

let af undervisningstimer, når budgetmodellen foreskriver 51 

AT/STÅ. 

Studieleders udmelding er, at man skal levere de ovenfra dikte-

rede 8 timer i 14 uger – også selvom 51AT/STÅ så ikke kan 

overholdes. 

 

 

e. AU Studier 

Ingen indmeldte punkter 

 

11.50 

(5 min) 

 

f. Vejledning og studieinformation (VEST) 

 

Man har i forbindelse med studiestarten arbejdet en del med 

studiegruppefacilitering, bl.a. også afholdt en workshop. Der er 

plads til forbedring – også i forhold til kommunikationen mellem 

VEST og VIP og VEST og tutorer. Forslag om et evalueren-

de/forberedende møde i januar – forud for planlægning af stu-

diestart 2015. 

Herudover har VEST fokus på studiefremdriftsreformen. Der vil i 

løbet af efteråret blive afholdt møder for studerende om frem-

driftsreformen. 

 

11.55 

(5 min) 

   

g. Optagelsestal 2013 og 2014 v. Marianne Høyen 

 

Bilag: Optagelsestal 2013 & optagelsestal 2014 

 

Flyttes til 3b. 

 

12.00 

(10 min) 

 

h. Studieordninger 2015 v. Sissel R. Johansen 

 

Bilag: Tidsplan og hyrdebrev fra Prodekan for Uddannelse 

 

Tidligere er udsendt et udkast til tidsplan for studieordningsar-

bejdet. Denne plan arbejder man videre efter. 

Kommentar: det bør i papiret præciseres, at uddannelsesledere 

indstiller studieordningen til godkendelse i studienævnet. 

12.10 

(10 min) 
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Der er udsendt hyrdebrev fra dekanatet i forhold til arbejdet med 

studieordninger/studieordningsændringer, som skal træde i kraft 

pr. 1. september 2015. 

 

Der blev efterlyst en præcisering i forhold til punkt 3, der vedrø-

rer undervisnings- og eksamenssprog. 

 

Vedr. hyrdebrevets status: 

Der var diskussion vedr. hyrdebrevets status og indhold. Hyrde-

brevet knytter til hver studieordningsparagraf bestemmelser 

vedr. den administrative håndtering af eksamensopgaver og af-

leveringer. Det blev påpeget, at der er tale om en sammenblan-

ding af det, der hører til studieordningsteksten, og arbejdsdelin-

gen mellem to søjler i organisationen. Pia Bramming gjorde op-

mærksom på, at en overflytning af administrative arbejdsopga-

ver som modtagelse af eksamensopgaver fra administration til 

VIP bør aftales mellem de relevante og ansvarshavende perso-

ner – evt. efter inddragelse af tillidsrepræsentanterne – og bør 

ikke fremgå af et hyrdebrev. 

 

Retningslinjerne er dog gældende og skal respekteres i arbejdet 

med studieordningerne.  

Det blev besluttet, at indvendinger, kommentarer og spørgsmål 

til hyrdebrevet sendes til studienaevn.edu@au.dk. På baggrund 

af disse tilbagemeldinger rettes skriftlig henvendelse til prode-

kanen for uddannelse. 

  

FROKOST 12.20 – 12.50 

2. Diskussionspunkter/status 

 

a. Gennemgang og opdatering af Studienævnets liste over fremti-

dige arbejdsopgaver/ved Marianne Høyen 

 

Bilag: Nævnets ’to-do’-liste.  

Punktet tages op fra side 7. Opgaven om IUP som udbyder af 

efteruddannelse vs. Universitetsuddannelse sættes på som en 

fremtidig opgave.  I det hele taget skal der laves en strategi for 

efter- og videreuddannelse på IUP. Dette regner man med sæt-

tes i gang, når studieleder er tilbage. 

 

Opgaven vedr. at uddannelseskonsulenten skal udarbejde et 

notat om problematikken vedr. dobbelt valgproces (SN og UFU): 

Uddannelseskonsulenten afklarer om opgaven fortsat har rele-

12.50 

(20 min) 

  

mailto:studienaevn.edu@au.dk
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vans. Det blev bemærket, at de studerende tidligere har ytret 

ønske om én samlet valgproces for SN og UFU. 

 

Vedr. opgave om alumneaktiviteter – studielederkompetence. 

Der bør laves en særskilt liste over opgaver til studieleder. 

 

Opgaven vedr. Specialekontrakter – studielederkompetence. 

Sættes på til foråret 2015 

 

Opgaven vedr. afvisning af eksamensopgaver – tages på til 

mødet i december. 

 

Fremtidige arbejdsopgaver: 

Vedr. byggeprojekter: Campuschef, Per Lindblad, inviteres til 

mødet i november for at orientere om byggeplanerne for Cam-

pus Emdrup. 

 

Vedr. undervisningsplaner og budgetter – studielederkompeten-

ce. 

 

Specialevejledning/pjecer for IUP-studerende. Afventer en ræk-

ke afklaringer. 

 

b. Arbejdsgruppe for praktik – forslag til kommissorium 

 

Bilag: Arbejdsgruppe for praktik – forslag til kommissorium. 

 

Hensigten er at kortlægge omfanget og karakteren af praktik-

moduler med henblik på eventuelt øget samarbejde om praktik 

på tværs af IUP’s uddannelser. 

Nævnet tiltrådtekKommissoriet. 

 

13.10 

(15 min) 

 

c. Drøftelse grænseindikatorer v. Aske Dahl Sløk 

Bilag: Overblik fælles indikatorer 

 

Fristen for tilbagemelding rykkes, så grænseindikatorer kan be-

handles på studienævnsmødet den 6. november 2014. 

 

Grænseindikatorerne vedrører institutionsakkreditering, som AU 

skal søge om pr. 1. januar 2016. En stor del af institutionsak-

krediteringen er, at akkrediteringsinstitutionen kontrollerer uni-

versitets kvalitetssikringspraksis. Grænseindikatorerne kommer 

i 3 farver: rød, gul, grøn. Der skal reageres på det, der er rødt, 

og være opmærksom på det, der er gult. Er der eksempelvis 15 

13.25 

(30 min) 
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% der falder fra, vurderes det som et højt frafald, der bør under-

søges nærmere.  

Studienævnet kan ikke umiddelbart rokke ved selve grænsein-

dikatorerne, men kan derimod komme med forslag til, hvor 

grænserne bør ligge. Hvornår er et frafald eksempelvis for stort? 

 

Der lægges op til, at der vedtages én grænseværdi for IUP’s 

uddannelser. 

 

Alle bilag vedr. grænseindikatorer sendes til uddannelsesleder-

ne til orientering. 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe, bestående af Tomas Høj-

gaard og Kira Vinberg, som til mødet i november udarbejder 

forslag til grænseindikatorerne. 

 

d. Dimensionering 

 

Ministeriet har vedtaget dimensionering af uddannelser, hvor 

dimittenderne historisk og systematisk har haft en overledighed 

målt i forhold til øvrige dimittender fra de videregående uddan-

nelser. 

Fakultetsledelsen beder organer på ARTS komme med bud på, 

hvordan det ser ud på de enkelte uddannelsesområder. Herefter 

træffer ledelsen afgørelse om, hvordan dimensioneringen ud-

møntes allerede i forbindelse med 2015-optaget.  

 

Det blev anført, at Educational Anthropology and Globalisation 

ikke bør være på listen over navngivne uddannelser, idet ud-

dannelsen endnu ikke har dimittender. Det virker derfor absurd 

at trække den frem på lige fod med uddannelser, hvor ledighe-

den blandt dimittender historisk har ligget over landsgennem-

snittet. 

Det blev endvidere anført, at Didaktik (materiel kultur) og Didak-

tik (musikpædagogik) rettelig ikke hører til i gruppen ’klassisk 

humaniora’.  

Det lader dog ikke til, at man skal gøre sig forhåbning om æn-

dring af selve grupperne af uddannelser, som beror på oplys-

ninger fra Danmarks Statistik. 

 

Man afventer fortsat udmelding fra ministeriet om, hvordan man 

skal svare og på hvad i forhold til den udmeldte dimensionering. 

I første omgang har ledelsen besluttet kun at træffe beslutning i 

forhold til 2015-optaget. 
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Absolut sidste frist for tilbagemelding er den 30. oktober. 

 

Det blev foreslået, at studienævnet formulerer en udtalelse, der 

forholder sig til de fejl der er i materialet, og en udtalelse, der 

forholder sig overordnet til nedskæringerne i forhold til, at IUP 

har en særlig rolle i forhold til videreuddannelse af professions-

bachelorer. 

Marianne Høyen, Lars Holm og Anna Skyggebjerg (med kontakt 

til studiekoordinatorerne på de to udtrukne Didaktikuddannelser) 

formulerer et svar fra studienævnet. Sendes til orientering til SN 

og studieleder. 

 

3. Beslutningspunkter 

 

 

a. AU/Arts praksis for optag af studerende på kandidatuddannelser 

med adgangsbegrænsning v. Lars Holm 

Bilag: sagsfremstilling 

 

Der er fremsendt forslag om, at Studienævnet beder ledelsen på 

ARTS vedtage en praksis for optag, der sikrer at uddannelser 

med adgangsbegrænsning faktisk får fyldt pladserne op. 

Som det fremgår af bilaget, er der ledige pladser på flere ud-

dannelser med pladsbegrænsning. 

Motivationen for det fremsendte forslag er: 

a) Det er etisk uacceptabelt, at der ved studiestart henstår ledi-

ge uddannelsespladser på uddannelser med adgangsbegræns-

ning.  

b) De ledige studiepladser udgør en betydelig uudnyttet økono-

misk ressource, som der aktuelt er behov for at inddrage i lyset 

af dimensionering og fremdriftsreform 

c) De studerende som søger ind på IUP uddannelser med ad-

gangsbegrænsning er i meget væsentlig grad professionsba-

chelorer, der ikke har søgt ind på andre universiteters kandidat-

uddannelser. Der vil således i dette tilfælde ikke blive tale om, at 

et efteroptag kanibaliserer andre universiteters uddannelser og 

heller ikke uddannelser på IUP, da antallet af afviste kvalificere-

de studerende på uddannelser med adgangsbegrænsning er 

meget stort. 

d) Endelig er det utilfredsstillende, at ansvaret for at udfylde det 

udmeldte antal pladser for øjeblikket ligger hos den enkelte ud-

dannelsesleder, som hvert år skal gætte på og fastlægge en 

forventet overbooking for at kompensere for initialfrafald. Det er 

for upræcis og tilfældig en praksis, som der er behov for at æn-

dre.   

13.55 

(10 min) 
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Studienævnet bakker op. Studienævnsformanden sender brev 

til dekanatet med sagsfremstillingen vedlagt som bilag.. 

 

b. Fastsættelse af minimumsnorm for vejledning v. Lars Holm 

Bilag. Sagsfremstilling 

Der findes ikke en regulering for vejledning af de studerende. 

Det betyder, at vejledningsnormen bliver variabel fra modul til 

modul, hvis man laver uddannelsesbudget som hidtil. Der er 

derfor behov for, at der fastsættes normer for vejledning, der 

sikrer studerende lige vilkår uanset om de læser på en stor eller 

en lille uddannelse. 

 

Konstitueret studieleder, Tomas Højgaard gjorde opmærksom 

på, at det er en studielederkompetence at fastsætte normer. Det 

på mødet foreslåede vil højest kunne få virkning for foråret 

2015, idet der allerede pågår et arbejde med at fastlægge nor-

mer gældende fra efteråret 2015 og frem. 

I øvrigt har studieleder, Eva Viala, allerede meldt lignende nor-

mer ud for foråret 2015. 

 

Studienævnet anbefaler studieleder, at der besluttes en vejle-

dende norm for vejledning, dog under hensyntagen til de enkel-

te uddannelsers mulighed for at flytte vejledning fra ét modul 

over i et andet. 

 

Tomas Højgaard skriver ud til uddannelseslederne vedr. normer 

for undervisning i foråret 2015. 

 

13.45 

(10 min) 

 

c. Forslag til undervisningsevalueringspraksis v. Søren B. Fransén 
Bilag: Evalueringspraksis IUP 2014 
 
Udsættes til mødet den 6. november. 
 

13.55 

(15 min) 

d. Fremlæggelse af relevanskriterier v. Sissel R. Johansen 
Bilag: Sagsfremstilling samt vejledning i uændret form 
 
Der er siden sidste studienævnsmøde stillet forslag om yderlige-
re punkter til, hvad en relevansbeskrivelse skal indeholde: 
 

 Eventuelle studieophold i udlandet (anfør art, hvor og hvor læn-
ge) 

 Hvor mange og hvilke skriftlige arbejder, du har udført i din ud-
dannelse (husk omfang i ECTS). 

 Hvor meget af studielitteraturen, der har været på fremmed-
sprog (engelsk, tysk, fransk el.a.) 

 En uddannelsesplan, det vil sige din beskrivelse af hvordan du 
vil tilrettelægge din kandidatuddannelse, herunder hvilke valg du 

14.15 

(15 min) 

 



 

 

    

Side 10/10 

 

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK 
AARHUS UNIVERSITET 

 

forventer at gøre dig, så du kan være aktiv studerende på fuld 
tid 
 
Det blev endvidere anført, at det er problematisk at bede ansø-
ger gøre rede for, hvordan de har tænkt sig at tilrettelægge ud-
dannelsen. Her bør man kunne gøre det ved at tydeliggøre hvil-
ke krav der stilles til studerende på en kandidatuddannelse. 
 
Det blev, efter en længere diskussion besluttet, at kun punktet 
om studieophold i udlandet tilføjes. 
 
Herefter blev Vejledning til udarbejdelse af relevansbeskrivelse 
godkendt.  

 

e. Eksamensplan Sommer 2015 
Bilag: Forslag til plan 
 
AU Studier indstiller til, at studienævnet godkender det frem-
sendte forslag til fælles afleveringsdage for eksamensopgaver. 
 
Det blev anført at det er problematisk at der i de 14 uger er hel-
ligdage, der gør det umuligt at levere undervisning 14 gange og 
så have afsluttet undervisning med udgangen af uge 20. 
 
Planen godkendes med bemærkning om, at man efter aftale 
med studieleder, kan udbyde undervisning efter semesterslutda-
toen 15. maj 2015. 

 
f. Listeopstilling på Uddannelsesvidenskab. 

Man ønsker den størst mulige spredning på årgang og campus 
blandt de studerende i UFU. 
 
Godkendt. 
 
Der blev spurgt til, om de to valgprocesser – valg til UFU og 
valg til SN - kan køre samtidigt. I henhold til skrivelse om Ny in-
stitutstruktur på ARTS af 19. oktober 2011 skal valg til studie-
nævne afvikles før valg til UFU. 
Dermed kan de studerende ønske om at de to valg ligger samti-
digt ikke imødekommes. 

 
 

14.30 

(10 min) 

 

g. Eventuelt  

 

Intet til dette punkt 

 

 


