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Til stede 
VIP-repræsentanter: Søs Bayer (pædagogisk antropologi), studienævnsformand, Eva Silberschmidt 
Viala (pædagogisk psykologi). Hans Dorf (MaLLL og pædagogiske sociologi, indtil pkt. 7), Henrik 
Vase Frandsen (pædagogisk filosofi), Janne Hedegaard Hansen (masteruddannelse), Pia Bramming 
(uddannelsesvidenskab) Tomas Højgaard (generel pædagogik) 
 
Studenterrepræsentanter: 
Valgte medlemmer 
Michael Flarup (antropologi)  
Observatører 
Anna Fransgaard (uddannelsesvidenskab),  
Christian Holm Clausen (pædagogisk filosofi) 
Heidi Rosengren (generel pædagogik)  
Pernille Rosenbæk (uddannelsesvidenskab) 
Iben Kiilsgaard (pædagogisk psykologi) 
 
Tilforordnede: 
Merete Justesen og Bente Lomholt, studienævnssekretærer 
 
Indbudte: 
Fuldmægtig Stig Roesen og fuldmægtig Pernille Munkebo Hussmann til pkt.4 
 
Afbud: Sven-Erik Holgersen (didaktik uddannelserne), Line Aabo (sociologi/MALLL), Prodekan: 
Søren Kruse 
  
1. Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt med tilføjelse af nyt pkt. 5a Kandidatuddannelsen i uddannelsespædagogik 
 

2. Meddelelser 
For fremtiden sendes referatet af sidste møde i studienævnet ud sammen med indkaldelsen til stu-
dienævnsmødet. 
Studienævnsformand Søs Bayer havde følgende meddelelser:  

1) Henvendelsen om afholdelse af suppleringsvalg af studerende, er blevet afvist af valgud-
valget med henvisning til at det kunne danne præcedens. 
Derfor fastholdes den nuværende ændring til forretningsordenen om, at studienævnet kan 
tillægge observatører stemmeret indtil videre. 

2)  Uddannelsesudvalget under Faculty of Arts har vedtaget. at forslag til eller ændringer af 
studieordninger kun godkendes 1 gang årligt i forårssemestret. Det vil ændre tidstrammen 
for revision af sociologi- og antropologistudieordningerne. 
Af hensyn til ændrede tidsfrister bad studienævnet om, at studiechef Sissel Rendrup udar-
bejdede et årshjul med fælles frister for UFU’er og studienævn til næste studienævnsmøde 
den 11. april 2012. 

3) Uddannelsesudvalget har besluttet, at alle programmer for rusintroduktion skal være ens 
på ARTS. Programmerne følger i det store og hele IUP s introduktionsprogrammer- Til 



introduktion af bachelorer er tildelt 2 cheftutorer a 80 timer og 4 cheftutorer a 80 timer til 
alle kandidatuddannelser. IUP får mulighed for selv at fordele timerne og kan supplere 
med anden økonomi fra uddannelserne. 

 
Studienævnet tager initiativ til nedsættelse af studiestartsudvalg med fælles velkomst. Pia 
Bramming indgår i udvalget og punktet tages op på næste møde i studienævnet. 

4) Kvote 2 frigives til 8. marts med forslag om en anden fordeling end den automatiske med 
90/ 10. 

 
 
3.  Forretningsorden for UFU(bilag ) 

Det er alene studienævnet, der afgør hvad og til hvem, der kan besluttes delegation. Hvis der dele-
geres til et udvalg, skal det være paritetisk sammensat af studerende og VIP.  
AU ARTS er ved at lave et kommissorium for uddannelsesfagudvalg. Der er fortsat uklarhed om 
arbejdsdeling mellem udvalg og studienævn, når man ikke vil give udvalget kompetence til at 
træffe afgørelser. 
Studienævnet vedtog følgende arbejdsproces mellem UFU’erne og studienævnet: 
Ansøgninger som sendes til studienævnet, sendes af studienævnssekretariatet til uddannelseslede-
ren, der enten behandler selv eller afgør om disse behandles i UFU’et.  
Efter behandling i UFU’et indstiller UFU’et en afgørelse til studienævnsformanden ved fremsen-
des af denne til studienævnsformanden. 
(Indstillingen udformes som en afgørelse i sagen, hvilket indebærer, at afslag dels skal begrundes 
dels indeholde en klagevejledning. Referentens bemærkning.) 
Forslag til retningslinjer for merit, praksis vedrørende aflevering og udsættelse af specialekontrak-
ter og eksamensforsøg m.m. forventes forelagt studienævnet på det kommende møde. 
 
Der var følgende ændringer til forslaget til forretningsorden for UFU’et 
Ad §1 Antallet af medlemmer udvalget skal udgøre max 10 medlemmer.  
Ad § 3 Ordinære møder afholdes jævnligt efter UFUéts bestemmelse. 
- Sager kan optages på mødet efter UFU’ets bestemmelse. 
Ad § 5 Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
Foreløbig foreligger der kun et udkast til kommissorium, der skal fastlægge UFU’ernes kompeten-
ce og referenceforhold.  
 

4. Høring af forslag til suppleringsuddannelsens kap. 3 (bilag) 
Stig Roesen redegjorde for forslagets konsekvenser. 
Studienævnet vedtog, at forslaget skal åbne adgang for flere prof. bachelorer til kandidatuddannel-
sen, således at prof. bachelorer som pædagog og lærer optages på en positivliste og andre prof. ba-
chelorer, hvis uddannelser indeholder uddannelseselementer på minimum 30 ECTS med relevans 
for den kommende kandidatuddannelserne, kan optages. Studienævnet tilsluttede sig denne model. 
Henrik Vase Frandsen så gerne en mindre snæver adgang til suppleringsuddannelserne 
Adgangsbekendtgørelsens krav skal meldes ud senest 1 år før optagelse 
Hans Dorf udtalte, at man på kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi overvejer at etablere introkurser 
i august, som ruster de optagne studerende uden suppleringsuddannelse bedre til starten på kandidatuddan-
nelsen. 
 
Studienævnet vedtog, at modul 2 opbygges med nogenlunde enslydende modulbeskrivelse med 
pædagogisk teori som hovedelement og det uddannelsesspecifikke som perspektiv: Eksempelvis: 
’Modul 2 kvalificerer til viden om teori og grundproblemstillinger indenfor pædagogisk teori og 
på den baggrund at vurdere teoretiske og praksisrettede pædagogiske problemstillinger i et antro-
pologisk perspektiv’. 
Tomas Højgaard redegjorde for at en samlæsning kan afvikles med fælles temaer og med gruppe-
vejledning som den uddannelsesspecifikke toning. Den uddannelsesspecifikke toning kan også 
komme til udtryk i eksamens- og prøvebestemmelser. Dette afklares nærmere, når studienævnet 
skal forholde sig til udformningen af studieordninger samt tilrettelæggelse af undervisningen.  
 
 

5. Tompladsordning 



Hans Dorf foreslog at drøfte muligheden for tompladsordning på eksisterende moduler. Tages op 
som punkt på næste møde. 
 

6.  Kandidatuddannelse i uddannelsesvidenskab 
Det fremgår af høringssvarene, at flere ting opfattes som problematiske og at den faglige profil 
kan opfattes som for snæver. Høringsvarens indhold er alle relevante. 
Pia Bramming understregede at det var væsentligt, at der kommer en kandidatuddannelse efter ba-
cheloren og som en bred uddannelse knytter sig til andre uddannelser. 
Studienævnet anbefalede at den nedsatte gruppe udvides med flere repræsentanter af VIP og stu-
derende fra de eksisterende uddannelser således, at høringssvarenes perspektiver tages i betragt-
ning og indholdet og den faglige sammensætning igen diskuteres.  
Nogle af studienævnets medlemmer udtrykte kritik af det snævre arbejdsmæssige sigte og konkur-
rencen til psykologi og sociologi. 
Pia Bramming mente, at det var en fordel med et snævert arbejdsmæssigt sigte om uddannelses-
administration, som ikke bliver dækket andre steder. Planen er, at uddannelsen skal udbydes til 
2013. 
Studienævnet bad således arbejdsgruppen gå videre med arbejdet på baggrund af høringen 
 

7. Indstilling af studieleder (lukket punkt) 
På baggrund af ledelsens afvisning af Søs Bayer som studieleder med henvisning til hendes adjunktstatus, 
udtalte studienævnet: 
”Studienævnet har d.d. fastholdt sin indstilling af Søs Bayer som studieleder og finder den i overensstem-
melse med gældende universitetslov og vedtægt for AU. 
Søs Bayer forventes endvidere at opnå lektorstatus inden længe.. Studienævnet indstillede at konstituere 
prodekan Søren Kruse i stillingen som studieleder indtil 1. april 2012. 

  
8. Merit og dispensationer 

 En studerende på pæd. psyk. havde fået forhåndsgodkendt til at læse Idrætspsykologi i for-
skellige praksisfelter sammen med et andet modul 3, ønskede imidlertid kun at benytte for-
håndsgodkendelsen til modul 4C. Studienævnet afslog anmodningen og tilsluttede sig den fag-
lige vurdering om, at modul 4 C er et metodemodul og det fremgår ikke af den vedlagte kur-
susbeskrivelse for idrætspsykologi i forskellige praksisfelter, at undervisningen adresserer en 
eller flere metodiske problemstillinger. 
 

 En studerende på pæd. psyk. havde ansøgt om at lægge modul 5a ind under specialet. Studienævnet 
fastholdt, at den studerende skulle aflægge eksamen i 5a og anbefalede at henvende sig den modulan-
svarlige for vejledning af 5a. Studienævnet tilkendegav at den studerende godt kunne inddrage sit ar-
bejde med 5a i specialet.  
Studienævnet godkendte ansøgning om at udvide den studerendes studietid, således at hun kan 
aflægge eksamen til sommeren 2012. 
 

 Uddannelsesleder Tomas Højgaard havde bedt studienævnet genoverveje sit afslag på ændring 
af eksaminationen på modulet Matematikkens didaktik. Tomas Højgaard begrundede sin ind-
stilling med, at opgavebesvarelser, der tog udgangspunkt i den fratrådte medarbejders forsk-
ning, ikke burde indgå som en lodtrukken opgave blandt de indleverede opgavebesvarelser til 
den mundtlige eksamination hos andre eksaminatorer på matematik. Lodtrækningen afgør, 
hvem af kursusunderviserne der skal eksaminere. Studienævnet godkendte at 1/3 af opgave-
porteføljen kunne udgå. 
 
En studerende havde fremsendt en ansøgning om forhåndgodkendelse af matematiske fag på 
KU til BA uddannelsen i uddannelsesvidenskab, for senere at blive indskrevet på didaktik, 
matematik. På baggrund af uddannelseslederens faglige vurdering afviste studienævnet ansøg-
ningen, da ingen af matematik fagene ækvivalerer med de faglige enheder på BA uddannel-
sesvidenskab. 

  En studerende på 4. semester på BA uddannelsesvidenskab ansøgte om merit for It og Øko-
nomi og Statistik på Syddansk Universitet. 
Studienævnet godkendte, at den studerende fik merit på i alt 15 ECTS for valgfaget på BA 
Uddannelsen. 



 
 Der var ikke spørgsmål fra studienævnet til den oversigt over afgørelser truffet at studie-

nævnsformanden Søs Bayer, der roste den overskuelige oversigt udarbejdet af Merete Juste-
sen. 

 
9. Eventuelt 

Intet til dette punkt  
 
 
 
Ad 2. Bilag vedrørende UFU forretningsudvalg 
Ad 3. Udkast fra studienævnsformand Søs Bayer 
Ad 4. Bilag eftersendes 
Ad 7. Diverse ansøgninger 
 

Med venlig hilsen 
 
Studienævnsformand Søs Bayer 
 

 


