
 

 
 
STUDIENÆVNET  

REFERAT 
Konstituerende møde i studienævnet for uddannelse og pædagogik den 31. januar 2012 
 
I mødet deltog: 
VIP-repræsentanter: Eva Silberschmidt Viala (pædagogisk psykologi) 
Hans Dorf (MaLLL og pædagogiske sociologi), Henrik Vase Frandsen (pædagogisk filosofi), Janne 
Hedegaard Hansen (Masteruddannelse), Pia Bramming (Uddannelsesvidenskab), Sven-Erik Holgersen 
(Didaktik uddannelserne), Søs Bayer (pædagogisk antropologi), Tomas Højgaard (Generel pædago-
gik) 
 
Studenterrepræsentanter:  
Anna Fransgaard (studerende uddannelsesvidenskab) (Observatør), Luna Christensen 
(Obsevatør) og suppleant  
Christian Holm Clausen (studerende pædagogisk filosofi) (Observatør) supplerant Nina Eriksen (stu-
derende pædagogisk filosofi) (Observatør) 
Heidi Rosengren (studerende generel pædagogik) (Observatør)  
Pernille Rosenbæk (studerende uddannelsesvidenskab) Observatør)  
 
Tilforordnede: Sissel Rendrup Johansen, studieadministrationen, Merete Justesen Studienævnssekre-
tær, Bente Lomholt Studienævnssekretær, Søren Kruse Prodekan for Uddannelse IUP,  
 
Afbud 
Studenter repræsentanter 
Line Aabo (studerende sociologi/MALLL) Valgt 
Michael Flarup (studerende antropologi) Valgt 
 
Marianne Ping Huang, Prodekan for uddannelse, Arts  
Studievejledningen, Morten Jakobsen 
 
Bilag 1: Bekendtgørelse af lov om universiteter (navnlig § 18 og 18a ) 
Bilag 2: Standartforretningsorden for studienævn 
Bilag 3: Mail vedr. grænser for delegation 
Bilag 4: Faglige teams i studieadministrationen 
Bilag 5: Kontaktpersoner i studie administrationen  
Bilag 6: Skitse til arbejdsplan for UFU og SN i 2012 
Bilag 7: Udkast til oversigt over opgavefordeling … 
 
 
Referat af studienævnets konstituerende møde den 31. januar 2012  
 
Prodekan Søren Kruse fungerede som ordstyrer indtil punkt 9.  
Dagsorden  

1. Godkendelse af dagsordenen. 
Godkendt og tilføjet nyt punkt om procedure for nedsættelse af UFU punkt 4. 3. 
2 medlemmer udtrykte stor utilfredshed med, at indkaldelsen var sket med 5 dages varsel, så 2 
valgte studerende blev forhindret i at deltage  
Pædagogisk psykologi, master og didaktik har ingen studenterrepræsentation 
. 

2. Præsentation 
Søren Kruse fungerer som studieleder indtil 1. april 2012 eller en ny er tiltrådt. 



Øvrige mødedeltagere blev præsenteret. De studerende afklarer indbyrdes, hvem der deltager i 
møderne som observatører. 

3. Orientering v. Søren Kruse om:  
1. Studienævnets arbejde, herunder procedure for valg af formand og næstformand.. 

Sissel Rendrup vil i dialog med forretningsudvalget afgøre hvem der fra uddannelses-
søjlen skal indgå i forretningsudvalgets arbejde.  

i. Der henvises til universitetslovens § 18 for beskrivelse af arbejdsopgaverne, 
se bilag 1. § 18 stk. 1- 4 i universitetsloven blev gennemgået. 

ii. Kvalitets og kvalitetsudvikling: Ved institutionsakkreditering vil der være 
skærpede krav til kvalitetssikring af uddannelserne – der skal udarbejdes et 
konkret koncept for undervisningsevaluering og hvordan der følges op på eva-
lueringen. 
Merit og dispensationsansøgninger skal afgøres i forretningsudvalget, hvor 
der er brug for faglige skøn, andre kan afgøres efter administrative retnings-
linjer, udstukket af studienævnet og øvrige ansøgninger af studienævnet efter 
oplæg fra administrationen.. 
Ad § 18 stk.5, studienævnet forventes at tage stilling til høringer. 
Ledelsesmæssigt forventes studienævn at være strategiske organer og i mindre 
grad sagsbehandlende. Studienævnene må gerne være initiativtagende. 
Det forventes, at de 4 studienævn på ARTS indkaldes til seminar 2 gange år-
ligt med henblik på at drøfte områder, hvor der studienævne kan være offen-
sive.  

iii. Den henvises videre til AU standardforretningsorden for studienævn, se bilag 
2.  
Man må gerne udtale sig offentlig om studienævnets behandling bortset fra 
lukkede punkter. 
Observatører har ikke ret til at overvære lukkede punkter. 
Da UFU’ erne er formelt set er organer under studienævnet, bør man vælge 
studienævnsmedlemmer til at deltage i udvalgene. 
For at sikre legitimitet i UFU- udvalget har IUP besluttet, at medlemmerne af 
UFU’ er skal være valgte. 
Med hensyn til delegation af kompetence til UFU og forretningsudvalget blev 
der uddelt uddrag af bemærkninger til den ny universitetslov fra 2010.  
 
Standardforretningsordenens bestemmelser kan ændres af studienævnet og ta-
ges derfor op på det kommende møde i studienævnet. 
Søs Bayer bemærkede, at det meget problematiske i at konstituere sig med så 
kort varsel, når de valgte studerende ikke har været til stede. 
 
Med hensyn til studielederens opgave fremgår det af § 18stk. 5, at den prakti-
ske tilrettelæggelse af undervisning og prøver kræver samarbejde mellem stu-
dienævn og studieleder om rammerne.  
 

iv. De juridiske rammer for studienævnsarbejdet, se bilag 2 og referat 
Se referat af iii. 

2. Studenterrepræsentationen, herunder konsekvenser af at være observatør 
Der mangler studerende fra didaktik, psykologi og master. Søren Kruse opfordrede til, 
at underviserne inden for området tage spørgsmålet op i undervisningen. 
Studenterrepræsentanterne for filosofi må afgøre, hvem der er observatør og supple-
ant. 
Observatører har som udgangspunkt ikke stemmeret eller kan deltage i lukkede punk-
ter. 
Studienævnet besluttede at give de observatørstuderende en valgt studerendes pligter 
og rettigheder. 
 

4. Fastsættelse af mødeplan 
1. Forslag til møde plan for studienævn for foråret 2012, bilag udleveres på mødet  



Forslag om synkronisering af studienævnets og UFU møder blev uddelt 
Studienævnet vedtog at følge mødeplan som foreslået indtil sommer og justere den ef-
ter indhentede erfaringer. 
Formiddagsmøder starter kl. kl. 10.00. 

 Den 7. februar 2012 kl. 12.00-14.00 
 Den 5. marts kl. 10- 13.00 
 Den 11. april kl. 10-13.00 
 Den 3.maj kl. 10- 13.00 
 Den 13. juni kl. 10-13.00. 

Mødekadence sendes ud til medlemmer, medlemmer, observatører som kalender ind-
kaldelse.  
 

2. Procedure for UFU nedsættelse 
Teamkoordinatorer skal indkalde UFU’ er til møder i uge 8.. 
UFU’ er skal godkendes af studienævnet. 
Bilag fremsendes til studienævnets kommende møde den 7. 2. 2012 til godkendelse. 
UFU’ erne kan herefter konstituere sig 
 

5. Valg af formand for studienævn (blandt VIP-repræsentanter) 
 Søs Bayer blev valgt. 
 ARTS’ 4 studienævnsformænd og 4 studieleder indgår i ARTS uddannelsesudvalg som rådgi-
vende for prodekanen for uddannelse ARTS. 

6. Valg af næstformand for studienævn (blandt studenterrepræsentanter) 
Anna Fransgaard er indstillet, men vil gerne afvente hvad de øvrige studerende har af holdninger 
til indstillingen. 

7. Valg af stedfortræder for formanden for studienævnet. 
Henrik Vase blev valgt som stedfortræder for formanden. 
 
Indstilling af studieleder 
Der var indkommet et forslag om indstilling af Søren Kruse, som ikke er interesseret. 
Søren Kruse foreslog, at studienævnet udarbejdede en profil for den kommende studieleder til 
Hanne Løngreen 
  

8. Drøftelse af forslag til forretningsorden, herunder retningslinjer for studienævnets forret-
ningsudvalg  
Bemærkninger:  
Søs Bayer sammenskriver bemærkninger til et nyt forslag til studienævnets møde tirsdag den 
7/2. 
Ad § 3 bemærkninger fra loven skrives ind forretningsorden. 
Ad § 4.stk 4. Hvis dagsordenen udsendes som elektronisk mail skal bilag kunne udskrives uden 
udgift for studerende. De studerende skal have dueslag til papirudgave. 
Ad § 14. Det godkendte referatet lægges på netsted ændres til et websted, der har link til BB.  
Det tilføjes at, studienævnets næstformand skal orientere aktivt om studienævnets arbejde 
§ 4, stk. 2 web sted tilføjes. 
§ 7. stk. 3. afgræsning af kompetence mellem UFU og forretningsudvalg fremgår af notat om in-
stitutternes organisering.  
Den administrative betjening af uddannelserne, herunder studienævn blev Sissel Rendrup Johan-
sen, se bilag 4, 5 og 6.  
For øjeblikket foretager AU legalitetskontrol om snitflader mellem forretningsudvalg og studie-
nævn. Udtalelsen kan indgå i drøftelserne om nedsættelse af forretningsudvalg 
 

9.  Den administrative betjening af uddannelserne, herunder studienævn præsenteres v Sissel 
Rendrup Johansen, se bilag 4, 5 og 6 
Sissel Rendrup Johansen præsenterede studieadministrationens teams, der er organiseret fagnært 
til UFU’ erne. 
UFU- lederne behøver ikke altid at henvende sig til teamkoordinatoren, hvis andre i teamet har 
specialviden. 



I løbet af februar 2012 indkalder teamkoordinatorerne til møde med deres UFU. 
I forhold til masteruddannelserne mangler der ressourcer til praktiske forhold. Det er meget 
uheldigt i forhold til de forventninger de masterstuderende har til service.. 
Søren Kruse sagde, at udfordringerne for IUP’s studieadministration er at overbevise ARTS de-
kanat om at de historiske data for STÅ er forældede. BAC uddannelse er forøget til 500 STÅ . 
og kandidatuddannelserne til 1300 STÅ til 2000-2100. 
Studienævnet har en opgave med at overbevise ARTS ledelse om det øgede pres på uddannel-
serne.. 
UfU’ lederne på ARTS opdeler møder i formelle møder og andre møder med sekretariats bi-
stand, hvor tilforordnede deltager efter relevans. 
Studienævnet har desuden mulighed for at drøfte den administrative organisering.  
 

10. Præsentation af udspil til snitfaldebeskrivelser (skal drøftes på kommende studienævnsmø-
der), se bilag 7  

Intet til dette punkt 
 

11. Evt.  
Intet til dette punkt 
 
 
 
Søs Bayer og Bente Lomholt 

 
 
 
 


