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STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK 
AARHUS UNIVERSITET 

 

Referat af 7. studienævnsmøde  

 

 
Tidspunkt: mandag den 16. juni, kl. 13-18 – afbrudt af møde med rektor kl. 

14:00-15:30 

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, Merete Justesen 

 

Fraværende: Karen B. Petersen (Campus Aarhus), Søren Fransén, Uddannel-

seskonsulent, Tomas Højgaard (Generel pædagogik), Pia Bramming (Uddannel-

sesvidenskab), Camilla Kurell (Uddannelsesvidenskab), Rikke Friis (Pædagogisk 

psykologi), Asbjørn Sørensen (Pædagogisk antropologi), Heidi Rosengren (Ge-

nerel pædagogik) 

 

 

Indledende 

 

a. Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt uden bemærkninger 

 

5 min.  

1. Meddelelser/orientering 
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a. Studieleder 

- Dekan Mette Thunø går af den 30. juni. Indtil en ny dekan til-

træder, konstitueres lektor Johnny Laursen i stillingen.  

Rektor Brian Bech Nielsen udtaler sig om dekanskiftet i dagens 

udgave af Information. 

- Vedr. puljemidler: Man afventer fortsat prodekanens tilbagemel-

ding på ansøgninger om puljemidler. Studieler melder ud, så 

snart der er en afklaring. 

Der blev udtrykt utilfredshed med den sene tilbagemelding på 

ansøgningerne, idet midlerne faktisk indgår i planlægningen af 

det kommende semester på flere uddannelser. 

- Studieleder bad om, at eventuelle forslag til nye uddannelser 

meddeles hende skriftlig snarest muligt. Hvad angår Bachelor-

uddannelsen i pædagogik, så har man planer om igen at forsø-

ge at få den akkrediteret. 

Der var utilfredshed blandt enkelte medlemmer, i forhold til den 

manglende tilbagemelding på forslag til nye uddannelser, der 

tidligere er sendt ind. 

 

Kommentar: institutledelsen har sendt mail til uddannelsesle-

derne, om at der findes underviserressourcer på instituttet. Det 

blev foreslået, at ledelsen bør bevillige timer til, at undervisere, 

der ikke tidligere har undervist på en given uddannelse, får mu-

lighed for at sætte sig ind uddannelsen forud for, at de skal un-

dervise, eksempelvis i form af tilstedeværelsestimer. Studiele-

der tager anmodningen til efterretning. 

- Summer University: Der indkaldes endnu en gang kurser til 

Summer University. Studieleder har endnu ikke modtaget for-

slag og beder om skriftlig tilbagemelding fra uddannelserne. 

- Vedr. Alumner: institutledelsen har besluttet, at man kan støtte 

alumner med lokaler, kaffe/te og småkager. 

- Studieleder har haft møde med VEST og CUDIM vedr. koordi-

nering af instituttets tilbud til de studerende. Planen er, at VEST 

og CUDIM mødes igen for at koordinere efterårets tilbud og 

undgå overlap mv. Målet er at man i uge 35 kan præsentere et 

program for hele efterårssemestret – også indeholdende biblio-

tekets tilbud/arrangementer. 

- Studieleder har igangsat to initiativer: 1. Helene Wahlgren 

kommer til at stå i spidsen for et pilotprojekt, der har til formål at 

undersøge, hvilke vejledningstilbud, der er på IUP.  

2. Center for entreprenørskab og innovation: Christian Haahr 

skal se på, hvordan man kan arbejde med entreprenørskab og 

innovation på IUP, eventuelt oprettelse af et entreprenørværk-

5 min.  
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sted. Studieleder foreslår, at Christian Haahr inviteres til næste 

studienævnsmøde for at fortælle mere om projektet. 

- Vedr. eksamen: nævnet har tidligere besluttet, at studerende 

skal have mulighed for at aflægge eksamen, der hvor de er ind-

skrevet, eller der, hvor de har fulgt undervisning (Åhus/Emdrup). 

Studerende indskrevet i Århus skal derfor kunne aflægge eksa-

men i Århus. Vælger en Århusstuderende imidlertid at følge et 

valgfag i Emdrup, aflægges eksamen i Emdrup. Studieleder 

anmoder om, at der tages hensyn til dette i forhold til vejledertil-

deling.  

Vedr. vejledning knyttet til eksamen: Nævnet har tidligere be-

sluttet, at det i undervisningsplanen kan indskrives, at vejledning 

knytter sig til undervisningsperioden. Vælger en studerende at 

gå til syge- og omprøve udløser det således ikke mere vejled-

ning, og de studerende kan ikke vælge at skyde vejledningen til 

syge-og omprøven. Der kan eventuelt angives en sidste dato for 

vejledning i undervisningsplanerne. Undtagelser fra dette er, 

hvis en studerende ikke består, hvor der gives 1-2 timers ekstra 

vejledning eller hvis en studerende kan dokumentere sygdom, 

og endnu ikke har gjort brug af al vejledning. 

 

Studieleder opfordrede endvidere til, at modulkoordinatorerne 

melder hurtigt tilbage, når eksamenssekretærerne skriver vedr. 

eksamen. Hurtig tilbagemelding gør eksamenssekretærerne i 

stand til langt tidligere at melde eksamensdatoer ud til både 

VIP, studerende og censorer. 

 

b. Studienævnsformand 

Ingen meddelelser 

 

5 min.  

c. Næstformand 

Ingen meddelelser.  

 

5 min.  

d. Studiechef 

- uddannelseslederne for BA og KA skulle nu have modtaget 

link til undervisningsevalueringerne for foråret 2014. 

Det blev bemærket, at nogle af de udsendte links ikke virker. 

Dette samles der op på i løbet af uge 26. 

- Studieadministrationen er fortsat ramt af langtidssygemeldinger. 

Der er hentet hjælp til sagsbehandling ind fra Århus. Sagsbe-

handlingstiden må dog fortsat forventes at være længere end 

normalt. 

- Fra i år laves STÅ-indberetningerne med udgangen af august, 

og ikke som vanligt med udgangen af september. Det betyder, 

5 min. 
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at eksamensresultater for syge- og omprøven SKAL være på 

plads den 25. august.  

 

e. AU Studier 

Ingen meddelelser 

 

5 min. 

f. Vejledning og studieinformation (VEST) 

- Der blev på mødet uddelt information om studiestarten. VEST 

forsøger at få puslespillet til at gå op i forhold til antallet af vejle-

dere. VEST’s tilbud til uddannelserne er tilpasset uddannelser-

nes ønsker – i forhold til første udkast. Tanken er, at hver ud-

dannelse får tilknyttet en studievejleder i forb. med studiestar-

ten. 

 - Der blev uddelt et udkast til årshjul for vejledningsaktiviteter 

på IUP i studieåret 2014/2015. Studieleder opfordrede til, at 

årshjulet tilpasses med CUDIM og biblioteket, så der bliver ét 

samlet årshjul. 

Det blev påpeget, at der ikke er oplæg om udlandsophold til 

kandidatstuderende. VEST fortalte at information om udlands-

ophold på kandidatuddannelserne ikke ligger i VESTs regi, men 

i IC og Career. VEST vil dog tage kontakt til dem  

5 min.   

2. Diskussionspunkter/status 

 

a. Gennemgang af undervisningsevalueringerne for efteråret 2013 

– de uddannelser der ikke fremlagde på mødet i maj 

 

Uddannelseslederne bedes fremsende kort resumé af uddan-

nelsesfagudvalgets gennemgang og evt. tiltag i forbindelse med 

undervisningsevalueringen for efteråret 2013. Fremlægges 

mundtligt på mødet.  

( Gen.pæd., Pæd ant. og AEG, Pæd.fil., Pæd.psyk.)  

 

Pædagogisk antropologi:  

Flere studerende har i evalueringen angivet, at de ikke fik vej-

ledning. Dette skyldes, at evalueringen er sendt ud før vejleder-

tildelingen var gennemført. 

Lav svarprocent. Man bør have en overordnet diskussion af, 

hvorvidt det giver mening at behandle, og træffe beslutninger, 

på baggrund af så lave 

 svarprocenter. 

Lars Holm har intet modtaget for AEG og kontakter Søren Fran-

sén desangående. 

 

Pædagogisk filosofi: Her har man endnu ikke drøftet evaluerin-

15 min

. 
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gerne - der er UFU-møde senere på ugen. 

 

Pædagogisk psykologi: Om end uddannelsen efter sigende har 

den højeste svarprocent, er den fortsat meget lav, hvilket også 

har været diskuteret i UFU. 

Man har på Pæd.psyk. valgt at strege alle navne ud af de kvali-

tative kommentarer, så man kunne bruge erfaringer fra evalue-

ringen i planlægningen af efterårets undervisning. 

Derudover skal der gøres noget ved sammenhængen mellem 

modul D og E, ligesom de studerende kritiserer de fysiske for-

hold i Festsalen. 

 

Der blev (igen) efterlyst retningslinjer for, hvordan man skal be-

handle de kvalitative kommentarer. 

 

Studienævnsformanden forventer, at arbejdsgruppen vedr. eva-

lueringer kommer med et udkast til nye evalueringer i septem-

ber. Nævnet kan så i den forbindelse tage en mere dybdegåen-

de diskussion af evaluering. 

 

Til næste møde: Medsend retningslinjer for hvordan man be-

handler kvalitative kommentarer 

 

b. Status for uddannelsernes arbejde med undervisningsplaner for 

efteråret 2014 

 

Uddannelseslederne bedes på mødet mundtligt give en status 

for arbejdet med undervisningsplanerne for E14 

(Didaktik, Gen.pæd., Pæd.ant og AEG, Pæd.psyk.) 

 

Didaktik: Her er der fortsat problemer med bemandingen, og på 

den baggrund er der fortsat planer, der ikke er lavet. Studieleder 

har givet grønt lys for ansættelse af D-VIP, så man håber på at 

være færdig med planerne omkring 1. august. 

 

Pæd.antro. og AEG: Her er undervisningsplanerne på plads, og 

det var bemandingen også. En underviser har dog fundet andet 

job, så der er et hul, der skal dækkes. 

 

Pæd.psyk.: Her er undervisningsplanerne på plads. Der mang-

ler en enkelt underviser i Århus, men det regner man med falder 

på plads. 

 

Pæd.soc.: Her mangler man fortsat undervisere. På sidste mø-

10 min 
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de blev det nævnt, at der muligvis er underviserressourcer at 

hente fra de masteruddannelser, der ikke udbydes, ligesom in-

stitutleder, Hanne Løngreen, har sendt en mail ud om medar-

bejdere, der har timer til at kunne undervise – der er dog fortsat 

ikke fundet bemanding til pæd.soc. 

 

Det er en forudsætning, at man kan få timer til at klæde nye un-

dervisere på til at kunne indgå på uddannelser, hvor de ikke har 

erfaring med at undervise – i hvert fald der, hvor underviseren 

skal indgå mere permanent. 

 

Studienævnsformanden foreslog, at flere uddannelser kan slå 

sig sammen om at få en ansat en ’fælles’ D-VIP’. 

 

c. Status på studiestart – herunder information til nye studerende 

 

Uddannelseslederne giver status fra uddannelserne 

 

Uddannelseskonsulenten ønsker oplyst, om uddannelserne har 

ekstra information, der skal ud til de nye studerende. 

 

Pæd.antro.: Der er planlægningsmøde på torsdag. Man regner 

med at programmet er færdigt inden sommerferie. 

 

Pæd.fil.: Programmet er på plads 

 

Didaktik: Programmet er på plads. 

 

Pæd.psyk.: Her er man godt med i forhold til programmet. 

 

Pæd.soc.: Her har man sidste møde på torsdag. Der er udar-

bejdet en studiestartspjece, som distribueres til de nye stude-

rende. 

 

30 min 

d. Diskussion af tiltag vedrørende rettidig påbegyndelse af specia-

leprocessen ved Asbjørn Sørensen 

 

Bilag: Sagsfremstilling- specialeprocessen 

 

Udskydes til efteråret. Pointerne fra sagsfremstillingen indarbej-

des i det punkt, der adresseres vedr. specialer i forbindelse med 

fremdriftsreformen. 

 

30 min 

e. Indledende drøftelse af kultur omkring fuldtidsstudier 30 min.  
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Bilag: Rapport fra RUC (Historie) 

 

Rapporten er taget med, fordi den har nogle interessante poin-

ter i forhold til at ændre kulturen omkring fuldtidsstudier. 

Kommentarer:  

 

Gennemsigtighed er vigtig. Det er vigtigt, at nye studerende i 

forbindelse med studiestarten får oplyst, hvor mange timer de 

skal forvente at bruge på at forberede sig fra gang til gang.  

 

Det er tilsyneladende de mindst forberedte studerende, der 

kræver mere undervisning, mens velforberedte studerende op-

lever at få tilstrækkeligt ud af den undervisning, der udbydes. 

Man bør være opmærksom på ikke at tilrettelægge undervisnin-

gen efter de dårligst forberedtes behov. 

 

Dilemma mellem høj faglighed og øget gennemførsel. Det er 

vigtigt at forventningsafstemme med de studerende. 

 

Man kan insistere på, at det er en fuldtidsuddannelse, men vi 

bør ikke regne det ud på den måde, det er gjort i rapporten – det 

er for detaljeret. Det handler om at finde en balance mellem til-

stedeværelse og tid til at læse tekster. 

 

Hvornår er man blevet bange for at stille krav til de studerende? 

Det er fint at stille krav og have faste retningslinjer fra starten, 

så det bliver tydeligt for de studerende, at der faktisk kræves 

noget. 

 

I forhold til akkreditering, skal man på timebasis kunne angive, 

hvad arbejdsbelastningen for de studerende er – her ville ud-

regninger som dem, der er i rapporten være en stor hjælp. 

 

Hvis de studerende synes det er en god ide, bør man så ikke 

give dem sådanne retningslinjer? Det må kunne gøres uden, at 

man fratager dem ansvaret. 

 

Det handler om forventningsafstemning, men det er ikke nok at 

få et skriv om det. Det skal italesættes af underviserne på ud-

dannelsen, og det skal gentages mange gange. 

 

Rapporten var tænkt som en opfordring til, at man på uddannel-

serne er opmærksomme på at forventningsafstemme med de 
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studerende. 

 

Det blev – i forlængelse af en snak om, hvor IUP er på vej hen – 

foreslået, at man på et møde i efteråret diskuterer erfaringer 

med internationale uddannelser. 

 

 

3. Beslutningspunkter 

 

a. Studienævnsmøder i efteråret 2014 
 
Bilag: Plan for møder E14 
 
Følgende datoer blev vedtaget*: 

Mandag den 1. september  

Onsdag den 8. oktober 

Torsdag den 6. november 

Torsdag den 4. december 

Mandag den 26. januar – konstituerende møde 

 

Alle møder afholdes fra 11-15. 
 
*Da studienævnet ikke var beslutningsdygtigt, vedtages planen 
under forudsætning af, at de øvrige medlemmer tilslutter sig i 
forbindelse med godkendelse af referatet. 

 
 

5 min.  

 
b. Skriftlige specialeudtalelser 

 
Diskussion af afskaffelse af specialeudtalelser 
Bilag: Sagsfremstilling – specialeudtalelser 
 
Prodekanen har i medierne udtalt, at specialeudtalelserne er af-
skaffet på Arts i 2008. På IUP har man imidlertid holdt fast i ud-
talelserne, som er indskrevet i nogle studieordninger – mens de 
er skrevet ud af andre. De nye timenormer giver imidlertid an-
ledning til at se på specialeudtalelserne igen. 
Den gamle norm: 18 timers vejledning og 12 timer til bedøm-
melse inkl. Specialeudtalelse. 
Den nye norm: 20 timers vejledning og 10 timer til bedømmelse. 
 
I henhold til Uddannelsesjuridisk Service (UJS) kan man ikke 
bare skrive specialeudtalelserne ud af studieordninger, idet stu-
derende, der har påbegyndt specialet kan have en berettiget 
forventning om at modtage en skriftlig udtalelse. UJS anbefaler 
en overgangsbestemmelse, der tydeligt kommunikerer til de 
studerende, at specialeudtalelser kun udarbejdes til studerende, 
der har påbegyndt specialet inden en vis dato.  
 

30 min.  
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Et SN-medlem udtrykte bekymring for at afskaffe specialeudta-
lelser, og opfordrer de studerende til at tage spørgsmålet op. 
 
En eventuel afskaffelse sker også i solidaritet med de uddan-
nelser på de to øvrige institutter på Arts, hvor normerne for spe-
cialer er nedsat fra 40 til 30 timer, netop med det argument at 
der ikke skal udfærdiges specialeudtalelser. 
 
 
 
I øvrigt kan man – i lyset af fremdriftsreformen - imødese en 
kortere bedømmelsesperiode for specialer. 
 
Det blev anført, at afskaffelsen af de skriftlige specialeudtalelse 
muligvis kan medføre en øget mængde klager – eller krav om 
mundtlige tilbagemeldinger, hvilket også tager tid. 
Studiechef foreslog i den forbindelse, at man kontakter IKS og 
IÆK og spørger til deres erfaringer med at afskaffe specialeud-
talelserne, kan man eventuelt spørge på IKS og IÆK. 
 
Da der er mange usikkerheder og nævnet ikke er beslutnings-
dygtigt, tages punktet op igen til efteråret. 
 

- Eventuelt  

 

Bilag: Forslag til oversigt over nævnets arbejdsopgaver 

 

- I forlængelse af tidligere diskussioner i nævnet om, at der er behov for at 

holde styr på nedsatte arbejdsgrupper, beslutninger mv., har formanden 

udarbejdet et oversigtsskema.  

Generel opbakning til ideen – også i forhold til overlevering til kommende 

studienævn. Vedtaget. 

 

- Formanden foreslog, at studienævnet deltager i Folkemødet til næste år. 

Såfremt der er opbakning, vil formanden forhøre sig om muligheden for fi-

nansiering. 

Vedtaget. 

 

- Gave til Rikke Friis: Næstformanden samler ind. 

 

 


