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Referat for studienævnets 10. møde  

 

 
Tidspunkt: torsdag den 11. oktober 2012, kl. 10-15 

Sted: D120 

 

Deltagere 

 

VIP-repræsentanter: 

Henrik Vase Frandsen, studienævnsformand (Pædagogisk filosofi) 

Eva Silberschmidt Viala (Pædagogisk psykologi)  

Lars Holm (pædagogisk antropologi)  

Marianne Høyen (MALLL og Pædagogiske sociologi)  

Sven-Erik Holgersen (Didaktik uddannelserne)  

Tomas Højgaard (Generel pædagogik)  

 

Studenterrepræsentanter:  

Christian Holm Clausen (Pædagogisk filosofi) 

Iben Kiilsgaard (Pædagogisk psykologi) 

Mette Amalie Fischer Bundgaard (Didaktik) 

Mette Gravgaard (pædagogisk antropologi) 

 

Tilforordnede: 

Søs Bayer, studieleder 

Sissel Rendrup Johansen, studiechef 

Søren B. Fransén, uddannelseskonsulent 

 

Merete Justesen, studienævnssekretær 

Susanne Bartram, studienævnssekretær 

 

Gæster:  

Stig Roesen, EVU-adm./teamkoordinator 

Lisbeth Hartmann, AU-kommunikation 

Peter Meedom, praktikant  
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Afbud: 

Hans Dorf (MALLL og Pædagogiske sociologi) 

Tine Fristrup (Masteruddannelse) 

Pia Bramming (Uddannelsesvidenskab) 

Michael Flarup (Antropologi)  

Hanne Løngreen, Institutleder  

Karen Bjerg Petersen 

Heidi Rosengren (Generel pædagogik)  

Line Aabo (Sociologi/MALLL)  

Anna Fransgaard (Uddannelsesvidenskab)  

 

 

Åbne punkter 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden godkendes. Dog frafalder pkt. 14.  

 

Der er ingen bilag til punkterne 5 og 7 som varslet.  

  

Pkt. 3 skydes til efter frokost. 

   

   

2. Meddelelser 

 

Studieleder (SL) 

 

Studiemiljømidler:  

Studieleder orienterer om vedtaget forslag. Uddannelseslederne ef-

terspørger en konkretisering af de enkelte forslag. SL fremsender 

rammerne per mail.  

 

4 + 4-ordning:  

SL orienterer, at IUP’s kandidatstuderende snart vil få mulighed for at 

søge ovennævnte PhD-ordning. Der arbejdes på informationsmateria-

le i SL-regi. Sven-Erik Holgersen foreslog, at studienævnet drøfter, 

hvordan man kan trække på erfaringer med ordningen fra AU campus 

Århus. Studienævnets medlemmer ønsker, at ordningen tages op til 

diskussion på næste SN-møde. 

. 

 

Status studieordninger for suppleringsuddannelserne: 

SL orienterer, at den reviderede bekendtgørelse for suppleringsud-

dannelserne ikke er blevet gokendt. Suppleringsuddannelserne udby-
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des derfor fortsat efter den gamle bekendtgørelse. SL orienterer, at 

den politiske udvikling på området formodentlig varsler en afskaffelse 

af suppleringsuddannelserne. Uddannelserne udbydes sidste gang i 

foråret 2014, med optag efteråret 2013. Der er frit optag i år, 2012, på 

alle suppleringsuddannelser, pæd. psyk. undtagetDette vil blive med-

delt på IUP’s hjemmeside.  

 

Studienævnsformand:  

 

Orientering om SN-høringssvar på ARTS-strategi: 

SN-medlemmerne udtrykker tilfredshed med høringssvaret.  

 

Orientering om visionsdag for studienævnet:  

Institutleder har godkendt finansiering. Alle valgte medlemmer, obser-

vatører og studienævnsadministrationen indbydes. Eva, Pia og Henrik 

udgør arbejdsgruppen.  

 

Orientering om møde i ARTS Uddannelsesudvalg: 

Fra IUP deltog Søs Bayer, Søren Fransén og Henrik V. Fransen. Ud-

valgets rolle er at rådgive dekanen.  

 

Formanden orienterer om følgende diskussionsemner fra mødet.  

1)Øget studieaktivitet/rammesatte studieaktivitet. Der varsles fastlagte 

minimumsgrænser for undervisningsrammerne. Således udgør et 

semester 14 uger, og således at bacheloruddannelserne modtager 

min. 12 timers undervisning, og kandidatuddannelserne min. 8 timer.  

 

2) Profilfag: På det gamle Humaniora ved AU udgøres 3. semester på 

KA af såkaldte ’profilfag’ – 30 ECTS tværfaglige og erhvervsrettede 

moduler. På IUP har vi ’valgfag’ på 3. semester (af 10-20 ECTS). 

Studienævnets medlemmer ønsker på næste møde at diskutere, 

hvordan valgfag fra IUPs uddannelser kan indgå i ’profilfagenes’ kata-

loger, og hvordan vore studerende omvendt kan få adgang til de to 

andre institutters ’profilfag’. 

 

Aftagerpanel: 

Formanden og SL orienterer om aftagerpanel. Panelet skal mødes to 

gange årligt med SL + SN-medlemmer. Derudover opfordres de en-

kelte UFU’er til at invitere de for deres uddannelser relevante panel-

deltagere til diskussioner omkring evt. problemstillinger vedrørende 

uddannelserne.  
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Administration 

 

Studieordninger: 

Studiechef Sissel Johansen orienterer om forsinkede studieord-

ningsændringer. De ønskede ændringer for pæd.soc., pæd.fil. 

gen.pæd., Uddannelsesvidenskab, Didaktik godkendes. De ønskede 

ændringer vedr. MALLL kræver yderligere undersøgelse, og Master i 

Sundhedsvidenskab godkendes til 2013.  

 

Studiechefen orienterer, at studienævnet skal godkende nye studie-

ordninger senest den 1. marts 2013, således at studieordningerne 

kan offentliggøres i EDDI 15. april. 

 

Pæd.antro. og Gen.pæd. orienterer, at der arbejdes på nye ordninger 

gældende fra 2013.  

 

Status på regler for gruppeeksamen: 

Der skal udarbejdes retningslinjer på ARTS, som de enkelte uddan-

nelser skal udarbejde deres studieordninger under. Retningslinjerne 

vil blive diskuteret i Uddannelsesudvalget. Studiechefen opfordrer til 

at studienævnet udarbejder en ensartet praksis på området.  

Administrationen gør Eksamensbekendtgørelsen tilgængeligt på Q-

drevet.  

 

3. Diskussion af tomplads-ordning udbudt på IUP v. Stig Roesen 

 

Stig Roesen opsummerer fremsendte notat, og på den baggrund 

godkender studienævnet muligheden for at de enkelte uddannelser 

udbyder pladser på tomplads-ordningen. Administrationen bistår med 

at indkalde til udbud af pladser på ordningen, og til at administrere 

evt. pladser.  

   

4.  Optag 2013 ved Søs Bayer 

 

a)fastsættelse af rammerne for optag 2013 

Studieleder opsummerer medsendte indstilling, og informerer at den-

ne afspejler et ønske fra dekanen og institutleder om at efterkomme 

den efterspørgsel på pæd.soc. og pæd.psyk. der er blandt potentielle 

studerende i Århus.  

 

Delt optag:  

Studienævnet godkender et ønske om at pæd.soc. og pæd.psyk. 

fremover og med virkning fra 2013 får delt optag. Studiechef informe-
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rer ministeriet om beslutningen.  

Generel pædagogik meddeler ligeledes et ønske om delt optag. Ud-

dannelseslederen ønsker dog først at diskutere dette i Uddannelses-

fagudvalget. Uddannelsesleder for pæd.ant. meddeler at uddannel-

sen formodentligt ønsker at fortsætte med samlet optag, men at dette 

vil blive bekræftet endeligt efter næstkommende UFU-møde. Det be-

sluttes at studiechefen fastsætter en tilbagemeldingsfrist.  

 

Ny dimensionering mellem Århus og Emdrup:  

SL og dekan ønsker en større andel pæd.soc. og pæd.psyk. stude-

rende på Campus Århus end hidtidigt. Uddannelsesleder på pæd.soc. 

godkender den foreslåede dimensionering. Uddannelsesleder på 

pæd.psyk. ønsker at fastholde nuværende dimensionering på 

200/100 til hhv. Emdrup og Århus, med blandt andet den begrundelse 

at der ikke er tilstrækkelige ressourcer tilknyttet på Campus Århus til 

at løfte en større andel studerende end det nuværende. Uddannel-

sesleder meddeler, at bemandingsproblematikken og herunder hvor-

dan pæd.psyk. fremadrettet kan sikre optimale undervisningsmiljøer i 

både Århus og Emdrup diskuteres på kommende UFU-møde og læ-

rermøde. Studieleder orienterer i den forbindelse, at den nye dimen-

sionering forudsætter en situation med to undervisningsmiljøer der 

arbejder på tværs, hvilket afspejles i institutleders kommende ansæt-

telser af undervisere med tilknytning på Campus Århus. Eva Viala 

fastholder dog sin beslutning.  

 

Tillæg til indstilling 

Pæd. fil. ønsker at indføre en adgangsbegrænsning på 120. Uddan-

nelsesleder orientereres om at denne først kan træde i kraft fra optag 

2015. UFU’et har til opgave at udvikle adgangskriterier for optaget 

2015. Det besluttes ligeledes at der skal orienteres om denne beslut-

ning til potentielle studerende i forbindelse med optagelsen 2013-

2014.  

Det besluttes, at studiechefen orienterer Ministeriet om ønsket om 

adgangsbegrænsning, og at studiechefen fungerer som tovholder for 

udviklingen af adgangskriterier.   

 

b)godkendelse af optagelses-manualer for 2013 

Bilag til godkendelse 

  

De tilsendte manualer er udarbejdet af Optagelsesenheden på bag-

grund af optaget i 2012. Uddannelseslederne understreger, at de ad-

gangskrav, der blev fremsendt til ministeriet i forbindelse med æn-

dringer i Suppleringsbekendtgørelsen ikke stemmer overens med ad-

gangskravene i manualerne. Manualerne godkendes derfor betinget, 
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såfremt uddannelserne får mulighed for at tilrette manualerne efter 

Suppleringsbekendtgørelserne.  

 

5. Uddannelsesøkonomi ved Søs Bayer 

 

Studieleder orienterer om sit arbejde med udviklingen af økonomimo-

del for uddannelsernes økonomi. Studieleder arbejder videre på mo-

del godkendt af studienævnet i juni 2012, og skal indarbejde de vars-

lede krav til minimumsværdier for studieaktivitet i modellen. Et ele-

ment i udviklingen af modellen er at fastsætte en norm for vejledning 

iht. antal ECTS. Minimumskravet effektueres til E13.   

 

Studieleder fremsender model til uddannelseslederne, som derefter 

budgetterer indenfor disse rammer. 

 

6.  Forslag til lokalefordelingsplan ved Søs Bayer 

 

Studieleder gennemgår en lokalefordelingsplan, der er udarbejdet ef-

ter indmeldte behov fra de enkelte uddannelsesledere, samt gen-

nemgang af gældende skema. Forslaget fordeler de store lokaler til 

de enkelte uddannelser.  

 

Forslaget godkendes.  

   

7.  Godkendelse af IUP- kursusudbud Summer University 2013 ved 

Søren B. Fransén 

 

Der er ingen uddannelser, der ønsker at udbyde kurser til Summer 

University.  

 

Studieleder opfordrer endnu engang de enkelte uddannelsesledere til 

at tage diskussionen med deres UFU. I tilfælde af at der opstår ønske 

om udbyd af kurser, meddeles dette til Søren B. Fransen.  

  

8. Diskussion af procedure for undervisningsevaluering ved Søren 
B. Fransén 
 
Søren Fransén (uddannelseskonsulent) orienterer, at der ikke forven-
tes fælles retningslinjer for evalueringspraksissen på tværs af ARTS.  
Uddannelseskonsulenten efterspørger mere overordnede retningslin-
jer for evalueringspraksissen på IUP, samt en arbejdsgruppe der 
gennemarbejder nuværende evalueringsskema. Studieleder oriente-
rer dog i den forbindelse at studienævnet i foråret 2012 har godkendt 
retningslinjer for E12-evalueringen samt midtvejsevaluering. Admini-
strationen efterlyser disse og fremsender til uddannelseskonsulenten.   
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Lars Holm meddeler, at han er medlem af et udvalg, der er i færd 
med at udarbejde retningslinjer på evalueringspraksissen for hele AU.  
Studienævnet beder Lars Holm om at koble IUP-praksis og -
erfaringer til det arbejde pågår i AU. 
 
Eva S. Viala ønsker i forlængelse af evalueringspraksissen en dis-
kussion af retningslinjer for hvor ledelsesansvaret for opfølgning af 
evalueringerne skal placeres.  
 
Evalueringspraksis for E12 opsummeres: evalueringerne diskuteres i 
hvert enkelt UFU.    
 
Studienævnsformanden opfordrer uddannelseslederne om at komme 
med kommentarer til beskæftigelsesundersøgel-
se/dimittendundersøgelse. Dette er et punkt til næstkommende møde.  

 

9. 

 

 

 

Valg af studerende til diverse fora v Søren Fransén (SBF) og se-
kretariat.  
 
SFB orienterer om forløbet. Det er studerende, der er til valg i studie-
nævnet for en etårig periode med start fra januar 2013.  
 
Det orienteres, at de studerende ligeledes er valgt til Uddannelses-
fagudvalg for en etårig periode.  
 
For at sikre paritet opfordres de studerende til at lade sig vælge til 
både UFU og studienævn. De enkelte UFU’er opfordres til at diskute-
re valg til UFU og nævn på et møde, med håbet om at der opstiller en 
række kandidater til studienævnet. Det besluttes, at studieleder ind-
kalder til valgmøde den 2. november med henblik på at opfordre stu-
derende til at stille op til studienævn. Studienævnet ønsker i samme 
ombæring at opfordre de studerende til ligeledes at betragte deres 
kandidatur som et kandidatur til UFU.  
 
Det besluttes, at SBF skal videresende materiale til de enkelte ud-
dannelsesledere, samt udarbejder valgprocedure for ordinært valg af 
VIP til UFU, samt suppleringsvalg.  

  

10. Høring af ny standardforretningsorden for studienævn ved stu-

dienævnsformand og sekretariat 

 

Studienævnet har ikke kommentarer til fremsendte. 

   

11.  Diskussion af Efter-og videreuddannelsesområdets (EVU) flyt-

ning til Viden ved studieleder 

 

Studieleder orienterer, at hun vil udarbejde et notat, der kommenterer 

denne beslutning.  
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  Diskussion af behovet for relevante kommunikationsfora ved 

Lisbeth Hartmann (LH) 

 

a)studienævnets og UFU’ernes fora 

 

LH orienterer at au.it kan oprette en delvist lukket hjemmeside.  

 

b)uddannelsernes behov og muligheder for at kommunikere med dets 

studerende 

 

LH orienterer, at kommunikationsafdelingen på IUP, indenfor ram-

merne af den overordnede AU rekrutteringskampagne, har tilpasset 

sin kommunikation til potentielle studerende. I forlængelse af det ori-

enterer LH, at kommunikationsafdelingen kan lægge materiale ud til 

potentielle studerende på ’au’-siderne, så længe oplysningerne ligger 

indenfor sitets ’underpunkter’.  

 

LH orienterer i forhold til intern kommunikation/studierettet kommuni-

kation, at der findes en generel opslagstavle på ’studerende/au.dk’. 

LH mener der er fordele ved brugen af kun ét site i forhold til nyheds-

værdien, men er åben overfor at man inden for denne ramme kan 

studierette det.  

 

 

13.  Godkendelse af eksamensplan v. Sissel Rendrup 

 

Studienævnet indstiller til at planerne godkendes. Det oplyses, at pla-

nen ved godkendelse allerede nu offentliggøres.  

  

14. Specialevejledning på Pædagogisk antropologi ved Michael Fla-

rup 

 

Punktet udgår 

   

Lukkede punkter 

15. Orientering om studienævnets afgørelser siden sidste møde 

 

Sekretariatet orienterer om omfanget af sager siden sidst.  
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Punkter til næstkommende møde: 

 

- Udformningen af 4+4-ordningen 

- ’Profilrammer’ på IUP 

- Retningslinjer for regler for gruppeeksamen 

 

 

 

 


