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Studienævnet ved DPU
Møde: Ordinært studienævnsmøde
Sted: Emdrup A011, Aarhus 1483-523 Det Gule Rum
Tidsrum: 23. november 2018 kl. 12.30 – 16.00

REFERAT

Medlemmer
Anne-Marie Eggert Olsen (forp. & mødeleder), Anne Larson, Frederik Pio, Jonas
Andreasen Lysgaard, Lisbeth Haastrup, Jeanette Magne, Marie Weller Ballentin
(næstforp.), Mette Pugflod Heinrich Iversen Madsen, Troels Vendelbo Gadegaard,
Maiken Sissel Norup, Sara Wilson Nissan
Tilforordnede
Eva Silberschmidt Viala (studieleder), Sissel Rendrup Johansen (afsnitsleder),
Morten Jacobsen (VEST), Louise Weinreich Jakobsen (uddannelseskonsulent), Stephan Reinemer (Arts Studier – ref.),
Gæster
Amalie Seneberg Zitthen og Søren Emil Jensen, tiltrædende medlemmer (1. februar
2019)

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra forrige møde
Anne Marie bød velkommen, særligt til de deltagende tiltrædende medlemmer.
Ingen kommentarer til dagsorden.
En enkelt kommentar til referat fra sidste SN-møde som efter evt. rettelse er godkendt
2. Beslutningspunkter
a. Studieordningsændringer
1. behandling af studieordningsændringer skete på baggrund af indstillinger fra UN og sagsfremstilling fra studenterrepræsentanter
Studenterrepræsentanterne havde fremsendt samlet forslag om ændring
af de valgfagsudbud der har gradueret bedømmelse. De studerende ser
gerne at alle valgfag ved DPUs kandidatuddannelser har samme bedømmelsesform – bestået / ikke-bestået.
Indstillingen harmonerede med indstilling til studieordningsændring fra
Pædagogisk Filosofi. Under drøftelsen oplyses om lignende tilstand på
uddannelsesvidenskab ved ”Frit Valgfag”, som gav anledning til drøftelse
om hvorvidt uddannelsen bør ændre til bestået / ikke-bestået.
VIP-repræsentant fra Uddannelsesvidenskab blev bedt om at
tage overvejelserne med videre til næste UN-møde ved Uddannelsesvidenskab.
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Fra uddannelsesnævnet ved Pædagogisk Filosofi var fremsendt ændringsforslag vedr. bedømmelsesformen for valgfag. Forholdet skyldes en
fejlagtigt overleveret fra 2015-studieordningen. Uddannelsen vil gerne
ændre fra gradueret bedømmelse til bestået / ikke-bestået.
Forslaget godkendtes
Fra uddannelsesnævn for Pædagogisk Antropologi var fremsendt forslag
om at ændre passus om at engelsk resume ikke indgår i omfangskravet
for kandidatspecialet. Forslaget begrundes i en harmonisering med øvrige uddannelser ved DPU.
Forslaget godkendtes
Fra uddannelsesnævn for Pædagogisk Psykologi var fremsendt forslag
om ændring af gruppestørrelser for Modul 2: Undersøgelsesdesign og
forskningsmetoder (20 ECTS). Man ønsker at hæve minimumskravet til
gruppestørrelsen fra 2 til 3 personer.
Der var ikke til mødet repræsentation fra Pædagogisk Psykologi. Studienævnets forperson forestod præsentationen, og begrundede forslaget i
problemer med at der i foråret 2018 blev tildelt flere dispensationer på
baggrund af gruppers sammenbrud. For at gøre de obligatoriske grupper
mere robuste hæves mindstekravet til antallet af gruppedeltagere.
Forslaget godkendtes
b. Valgfag v. DPU
Studienævnet fortsatte drøftelsen fra seneste møde om valgfag og valgfagsproces på baggrund af oplysningsarbejde fra studieleder og ACA.
Studieleder Eva Viala præsenterede punktet og fortalte, at instituttet i
samarbejde med VEST allerede er i gang med et arbejde om præsentationen af valgfag. I udredningen ses, at nogle valgfag søges fra bredt hold, og
måske kan tjene som grundlag for fælles valgfag.
Forpersonen takkede uddannelseskonsulent Louise Weinreich Jakobsen
for materialet.
For det videre arbejde blev nedsat en arbejdsgruppe:
Anne-Marie Eggert Olsen
Frederik Pio
Jonas Andreasen Lysgaard
Marie Weller Ballentin
Mette Pugflod Heinrich Iversen Madsen
Maiken Sissel Norup
Amalie Seneberg Zitthen
Arts Studier stiller medarbejder til rådighed (Pernille Munkebo Hussmann).
c. Studenterinddragelse
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- Campusudviklingsprojekt
- Studenterrepræsentant til DPUs kantineudvalg
Studienævnet drøftede hvem der skal repræsentere de studerende i relevante arbejdsgrupper, og hvordan DPU – studienævn, uddannelsesnævn,
studenterorganisationer og –foreninger og sekretariatet bedst muligt kan
understøtte studenterinddragelse.
Studieleder, Eva Viala, præsenterede arbejdet med campusudvikling,
som oprindeligt har baggrund i udmelding om at DPU skulle forlade af Cbygningen.
Arbejdet blev sat i gang med overvejelser om placeringen af kantinen,
men har medført en bredere drøftelse og vision for campus Emdrups udviklingsmuligheder. Udkommet er foreløbigt en indstilling til udvikling af
campus med fokus på Krydsfeltet (hvor kantinen påtænkes placeret) og
Aula (for samling af studenterrettede aktiviteter). Planerne blev illustreret ved opsatte plancher.
Fakultetsledelsen har erklæret deres opbakning til indstillingen.
Der er brug for studenterinput til det videre arbejde i projektgrupper.
Der opfordredes til at studieleder ved henvendelser til DSR og studenterbaren finde deltagende studerende uden for studienævnet.
Der opfordredes også til at UN-medlemmerne spørger i respektive uddannelsesnævn, hvorfra interesserede studerende kan henvende sig til
Eva Viala.
Fra studienævnet vil to tiltrædende studerende gerne deltage:
Amalie Seneberg Zitthen (pæd. fil) og Emil Nielsen (pæd. soc).
Siddende studenterrepræsentant Marie Weller Ballentin
(næstforp.) vil gerne deltager efter vinterens eksaminer.
d. Studenterkommunikation via Black Board
Studienævnet drøftede behovet for en officiel kommunikationskanal mellem tutorer, UN/SN–repræsentanter og studenterpopulationen på respektive uddannelser og generelt.
Marie Weller Ballentin (næstforp.) præsenterede forslaget som opfordrede studienævnet til at henstille til administrationen at de studerende
(tutorer, UN og SN-medlemmer) får en bredere adgang til Black Board.
Dermed håber man på at få en kommunikationskanal til alle studerende
ved DPU og en mindre besværlig adgang til målrettet kommunikation
med studerende på enkelte uddannelser.
Sissel Rendrup Johansen (afsnitsleder Arts Studier) bad om
lidt flere input om hvilken form for kommunikation man ønsker. Marie søger for at sende en kvalificeret indstilling.
3. Drøftelsespunkter – til orientering og diskussion
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a. Vejledningsplan for speciale (2. og 3. prøveforsøg)
I forbindelse med arbejdet i en kandidatarbejdsgruppe, som dekanatet
har haft nedsat, er vejledningsplanen for speciale (2. og 3. prøveforsøg)
blevet justeret i forhold til angivelse af ændret opgaveformulering ved 2.
og 3. prøveforsøg – bl.a. med afkrydsningsmuligheder.
Studienævnet har fået vejledningsplanen til orientering. Den kan tilgås
fra Studieportalen og vil blive taget i anvendelse fra 3.1.2019.
Planerne har været diskuteret i UFA og fremstilles for SN til orientering.
Studieleder, Eva Viala, fortalte at planen søger at synliggøre bekendtgørelseskravet om ændring af problemformulering ved yderligere prøveforsøg.
SN godkender forslaget.
b. Evaluering af processen ved AU Valg 2018
Studienævnet drøftede studenterforslag om tiltag til inddragelse af VIPmiljøerne i understøttelse af valgprocessen ved kommende AU-valg.
Anne Marie Eggert Olsen, forp., indledte og fortalte at AU-valget for
denne gang er vel overstået. Alle uddannelser ved DPU har valgt studenterrepræsentanter til studienævn og uddannelsesnævn for 2019.
Marie Weller Ballentin fremlagde forslaget der begrundes i at DPUs
struktur med to campi har givet udfordringer med valget. Det kan have
været medvirkende til at der på enkelte uddannelser ikke har været muligt at finde repræsentation fra begge campi. Derfor vil man gerne have
en kontaktperson i fagmiljøerne, som kan have kontakt til de studerende
på holdene.
Studieleder, Eva Viala, foreslog at SN indstiller at de studerende får en
administrativ understøttelse uden specifikt at forpligte VIP – det kunne
også være fra en AC-TAP. Eva foreslog yderligere at uddannelseskonsulenterne indleder drøftelse med UN om processen.
Forperson, Anne-Marie Eggert Olsen, opfordrede til, at SN har fortsat tilstedeværelse i studiestarten og oplysning om (det årlige) AU-valg.
c. 1. behandling af forslag om mentorordning
Studienævnet drøftede studenterforslag om mentorordning for alle 3. semesterstuderende på DPU.
Studenterrepræsentant Mette Pugflod Heinrich Iversen Madsen præsenterede punktet, som grunder sig i erfaringer fra Pædagogisk Filosofi hvor
man på 3. semester har fået tildelt en VIP-mentor. Der er sat en time af til
mentor-samtale, som kan bruges til afklaring af studiestruktur og speciale. De studerende på Pædagogisk Filosofi haft rigtig god erfaring med
tiltaget, og øvrige studerende har ønske om et lignende tilbud.
Anne Marie Eggert Olsen, forp., uddybede med at sige at tiltaget indgår i
diskussionen om tidligere specialeunderstøttende tiltag, og at ordningen
har inspiration fra Pædagogisk Antropologis mentorordning.
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Det er indtrykket fra Pædagogisk Filosofi at de fleste studerende har benyttet sig af mentorsamtalen, som bidrager til at sætte de enkelte studieforløb i fokus, og se på hvilke valg der er truffet i det forløbende studie og
hvad det kan pege hen til i specialeforløbet. Finansieringen kan evt. tages
ved at flytte en time fra vejledningspuljen på 4. semester. Hun opfordrede til at tiltaget drøftes i alle UN.
Jonas Andreasen Lysgaard fortalte, at på Uddannelsesvidenskab har man
også et lignende ønske. Sara Wilson Nissan, studenterrepræsentant, mindede om at det også kunne være interessant for de studerende på BA i
Uddannelsesvidenskab.
Lisbeth Haastrup, Didaktik, vil også meget gerne høre mere, også gerne
om hvordan man kan finansiere tiltaget.
Anne Larson fortalte, at på Pædagogisk Sociologi har man tidligere forsøgt at få en lignende ordning, men er strandet på finansieringen. Tiltaget
kunne måske med fordel overvejes at indføres på 1. eller 2. semester, for
også at medvirke til at mindske frafaldsproblematikken. Hun henstillede
til at man ikke tager timer fra specialevejledningen, fordi der er tale om et
andet område.
Fra GP bakkede Frederik Pio op om forslaget, og foreslog at fokusere på
2. og 3. semester evt. som en halv times samtale på hvert semester tilbudt
som åbent kontor / træffetid som måske var mindre omkostningstung.
Mette Pugflod Heinrich Iversen Madsen, studenterrepræsentant, tilføjede
at der var hendes formodning at tilbuddet var bedst tjent med en fast
rammesætning. Hun uddybede også, at en mentorordning kan tilføre
overblik og ejerskab for en studieforløb der på DPU er meget kort.
Studieleder, Eva Viala udtrykte stor sympati for forslaget, men ser i den
store sammenhæng ikke en direkte forbindelse mellem mentorer og frafaldet. Hun bad også SN og de studerende have for øje, at timerne skal tages fra undervisningstiltag, vejledning eller feedback.
SN besluttede at studieleder og SNs forpersoner arbejder videre med forslaget.

4. Meddelelser - 30 min.
a. Studienævnsformand
SN mødekalender for foråret 2019 har været i mailhøring. Det fremsendte forslag er godkendt.
b. Næstformand
Ingen meddelelser
c. Studieleder

Side 5/7

AARHUS
UNIVERSITET

Studieleder Eva Viala fortalte, at alle danske universiteter er blevet pålagt
at dimensionere engelsksprogede uddannelser. Det har betydet at AEG
skal omlægges til dansksproget.
Man prøver med udbud i 2019, hvor man optager studerende med danskkundskaber.
d. Studieadministrationen
Ingen meddelelser
e. VEST
Vejledning og studieinformation har afholdt semestermøder på næsten
alle uddannelser og afslutter de sidste på Pædagogisk Psykologi i næste
uge. De sidste UN vil få mulighed for at drøfte tilbagemeldingerne i december. Generelt er der positive tilbagemeldinger fra de studerende og
UN’er omkring konceptet. VEST har bedt de studerende på enkelte af
møderne om at evaluere.
Kandidatdag, 22. november 2018, havde rigtig mange fremmødte, men
færre henvendelser til VEST i forhold til sidste år. Sidste år var der mange
fra BA’en der henvendte sig, men ikke i år. Vi er i tvivl om hvorvidt markedsføringen har været markant nok.
Vi har kontakt til et par professionshøjskoler, som ønsker viden om vores
uddannelser. D. 5. december har vi fået aftalt et auditoriumoplæg på Københavns Professionshøjskole i stedet for en stand, som vi har uhensigtsmæssige erfaringer med. I alle sammenhænge henviser vi selvfølgelig til
Åbent Hus-arrangementerne.
Mundtlig eksamensarrangementer – Aarhus og Emdrup:
1.
Mundtlig med synopsis – 8. januar
2.
Bunden mundtlig – 9. januar
Det må gerne formidles til de studerende.
Vi sender særskilt mail ud om arrangementerne til SN-medlemmerne,
med links til beskrivelse og tilmelding.
f.

Meddelelser fra nævnsmedlemmer
Ingen meddelelser

g. På næste møde:
- Studieledertal
- Uddannelsesevaluering
- Endelig godkendelse af studieordningsændringer
- Input til SN-seminar i december
- Opfølgning på beslutning om intern censur
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-

Datoer fra eksamensadministrationen

5. Eventuelt
Frederik Pio spurgte til samarbejdet med CUDIM. Eva Viala fortalte, at man er i
gang med ansættelsesproces.
6. Lukkede punkter
Studienævnet behandlede dispensationsansøgning i lukket forum.
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