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Mødedato: 3. december 2019, 12.30-14.30 
Mødested: Aarhus: lokale 1483-523 (Det gule rum), København: lokale D118, Virtu-
elt mødelokale: 1010@vmeet.au.dk 
Mødeemne: Uddannelsesnævnet for Kandidatuddannelserne i pædagogisk antropo-
logi og AEG 
 
Deltagere:  
Medlemmer: Gritt B. Nielsen (forperson - mødeleder), Laura Gilliam (VIP), Jakob 
Krause-Jensen (VIP), Mikala Erlik (stud), Sara Hauge Pedersen (stud), Cathrine 
Schmidt (stud) 
 
Observatører: Lise Skjøt Møller (VEST) til og med punkt 4.  
 
Tilforordnede: Ida Wentzel Winther (afdelingsleder), Natasja Thandi Kappel Peder-
sen(AAU), Sarah Barfoed (SNUK - referat) 
 
Afbud: Mathias Bødker Rubach-Larsen (stud. – næstforperson) 
  
 
 
 
 
Referat 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Ønske om kort drøftelse af relevansbeskrivelser sættes på dagsorden som 
punkt 8. Dagsorden blev herefter godkendt. 
 

2. Opfølgning på referat fra forrige møde  
Referat fra møde d. 12. november (bilag 2.1) blev godkendt uden bemærknin-
ger. 
 

3. Meddelelser 
a. Nyt fra Studienævnet  

Studienævnet drøftede evaluering af studiestart, og flere af de samme 
pointer, uddannelsesnævnet havde, blev gentaget på mødet. Overord-
net har evalueringen vist, at de studerende føler sig godt taget imod.  

b. Nyt fra afdelingsleder 
Intet nyt 

c. Nyt fra studievejledningen 
Ikke andet end punkt 4 

d. Nyt fra administrationen  
o Nyhedsbrev fra Arts studier november (bilag 3.1) 

e. Nyt fra de studerende og alumneforeningen 
Spørgsmål om, hvorfor studerende skal sende ansøgning om særlige 
prøvevilkår til hver eksamen. Begrundelsen er, at studieadministratio-
nen skal være sikker på at kunne understøtte de særlige vilkår korrekt 
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og med nuværende systemunderstøttelse er der stor risiko for fejl og 
misforståelser, når der ikke ansøges til hver eksamen. Derudover må 
man forvaltningsmæssigt ikke sætte skøn under regel og derfor kan 
man ikke én gang for alle træffe afgørelse for flere år og alle typer ek-
samener i en uddannelse: dels kan studienævnets praksis ændre sig, 
dels kan den studerendes forhold ændre sig og endelig kan prøvefor-
mer ændre sig med studieordningsrevisioner. Endelig udgør datasik-
kerhed i forhold til studerendes personoplysninger et vigtigt forhold, 
idet universitetet er ansvarlig for en sikker håndtering af persondata, 
hvilket bedst sker, når ansøgning og dokumentation modtages via 
dispensationsblanketter, som er direkte koblet til universitetets jour-
naliseringssystem. 
Opfølgning på valget på AU: de studerende aftalte at kontakte ny-
valgte studerende for at invitere til formøde. Mødelokalet bookes en 
hel time før UN-møde den 16/1, så der er tid til at sætte studerende 
ind i opgaven og holde formøde. Suppleanten inviteres også til SN-se-
minar den 28-29/1. 

 
4. Evaluering/videndeling af efterårets semestermøder 

Uddannelsesnævnet drøftede opsamlingen (bilag 4.1 og 4.2) på evaluering/vi-
dendeling af efterårets semestermøder. Der er enighed om, at semestermø-
derne skaber stor værdi ved at give studerende kendskab til bredere perspekti-
ver, når vejlederne fortæller om forhold, der går på tværs af uddannelser og 
studerende. Det er op til den enkelte underviser at beslutte, om man vil imø-
dekomme ønsket om at lægge slides på Blackboard forud for undervisningen. 
På pæd.antro (Kbh)  i år var der udfordringer med at skifte studiegrupper 
midt i semesteret. En generel erfaring fra studievejledningen er, at når stude-
rende inddrages i studiegruppedannelsen, er de mere tilfredse. Der er enighed 
om, at det er vigtigt for underviserne at sætte studiegrupper på dagsordenen 
for at understøtte velfungerende studiegrupper. Tidspunktet for afholdelse af 
efterårets semestermøde fastholdes, hvorfor afdelingsleder evt. afholder et se-
parat møde om valgfag tidligere. Der er enighed om at invitere til semestermø-
der i F20 på begge uddannelser, Lise Skjøt Møller og Ida Wentzel Win-
ther aftaler konkrete tidspunkter. 
 

5. Behandling af undervisningsplaner F20 
Uddannelsesnævnet godkendte og drøftede generelle pointer til de undervis-
ningsplaner, der er modtaget rettidigt. Forpersonen sender følgende bemærk-
ninger til koordinatorerne: Anmodning om, at formen på litteraturlisten bør 
være konsistent. Det anbefales, at datoerne for de enkelte undervisningsgange 
fremgår eksplicit af de udfoldede planer. Anmodning om, at det fremgår af un-
dervisningsplanerne, hvordan studerende skal tænke om supplerende littera-
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tur. Det anbefales, at supplerende litteratur noteres for hver undervisnings-
gang, frem for en samlet liste for hele faget. Det vedtages at appellere til, at pa-
rallelle forløb tilpasser læsemængden i forhold til hinanden. Generel drøftelse 
om læsemængden tilpasset ECTS og arbejdsbelastningen pr. uge. Eventuelle 
øvrige generelle bemærkninger sendes til forpersonen senest onsdag den 4/12. 
 

6. Drøftelse og evt. beslutning af UN-spørgsmål til undervisningseva-
luering 
Uddannelsesnævnet besluttede at afprøve to UN-fastsatte spørgsmål, der eva-
luerer studerendes oplevelse af arbejdsbelastning (spørgsmål nummer 9, hvis 
man kan tilføje ”per week” i den mangelfulde engelske oversættelse af spørgs-
målet, ellers nummer 58) samt af niveauet for de tekster, der skal læses 
(spørgsmål nummer 28). Det vedtages at evaluere evalueringen sammen med 
underviserne. Den enkelte underviser kan selv tilføje spørgsmål fra spørgs-
målsbanken. 
 

7. Opsamling på erfaringer fra fester 
Der har været rigtig gode erfaringer med faglig fest på trods af deltagelse af få 
alumner. De førsteårsstuderende er meget glade for festen. UN ønsker at fast-
holde festerne, men både format og tidspunkt skal overvejes, da der kommer 
alt for få dimittender. 
 

8. Relevansbeskrivelser 
UN drøfter erfaringer fra en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe med henblik på 
at forbedre relevansbeskrivelser og evt. justere optagelseskrav. Der er åbnet op 
for at inddrage erhvervserfaring i relevansbeskrivelserne og for at tilpasse kra-
vene til relevansbeskrivelserne til de enkelte uddannelser. Jakob Krause 
deltager i arbejdsgruppen. Da UN arbejder med uddannelsernes faglige 
profil via nye studieordninger, og det er vigtigt at aligne rekrutteringsstrate-
gien med dét arbejde, er der enighed om, at eventuelle større reformer ikke 
kan vedtages med den korte frist arbejdsgruppen har. Der er imidlertid enig-
hed om at tilføje begrundet erhvervserfaring for pædagogisk antropologi på 
samme måde, som det indgår i relevansbeskrivelserne til AEG. 
 

9. Eventuelt 

 
Punkter til kommende møder 
Til info: Øvrige opgaver, der fortsat er i proces og drøftes på kommende møder 

• Revision af studieordningerne  
• Drøftelse af kompetencer inden for formidling og kommunikation jf. punkt 

4 i referat fra UN-mødet i juni 2018 
• Drøftelse af optagelsesproceduren jf. punkt 3b i referat fra UN-møde den 

14. september 2018 
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• Drøftelse af standard for undervisningsplaner 
• Form og indhold på semestermøderne 
• Drøftelse af behov for feedback på Tematisk kursus inden for pædagogisk 

antropologi 
• Studiemiljødrøftelse på baggrund af input fra de studerende 


