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Mødedato: 10. november 2021, 12.30-14.30 
Mødested: Emdrup D118, Aarhus 1483-556 (Inspiratoriet), Zoom 
Mødeemne: Uddannelsesnævnet for Kandidatuddannelserne i pædagogisk antropo-
logi og AEG 
 
Deltagere:  
Medlemmer: Laura Gilliam (forperson - mødeleder), Nana Clemensen (koor AEG), 
Maja Hojer Bruun (VIP), Tea Trusell (Emdrup PA),  
 
Observatører: Ida Wentzel Winther (afdelingsleder), Katrine Brædder Andersen 
(AAU),  
 
Tilforordnede: Kim Behrens Jessen (SNUK - referat) 
 
Afbud: Marianne Bjerre Fisker Magnussen (AEG), Simon Kristensen (VEST), 
 
 
 
 
 

Referat 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra forrige møde  
Kim kunne oplyse at fristen for indlevering af vejledningsplan for speciale 
også gælder for pæd. ant og AEG, da det er en frist som er fastsat af studiele-
der for hele DPU. Der er dog ikke noget i vejen for at indlevere vejledningspla-
nen inden fristen. 
Der blev spurgt til hvordan dette passede sammen med bedømmelsesfrist fra 
eksamener på 3. sem., så de kunne være afsluttet inden deadline for vejled-
ningsplanen d. 15. jan. 
 

 
3. Meddelelser 

a. Nyt fra Studienævnet  
- Referat fra seneste møde findes her. 

o Evalueringsspørgsmål (på som punkt nedenfor) 
o Kommentering af kvalitetspolitikken inkl. tilbagemel-

ding fra dette UN bl.a. ift ressourcer til at understøtte 
de fremhævede punkter. 

o Proces for nye studieordninger 
o Standardisering af valgfag på DPU bl.a. ift eksamens-

form. Laura vil arbejde for, at Pæd. ant og AEG ikke 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/dpu/
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bliver omfattet af standardiseringen, da valgfag på 
Pæd. ant og AEG ligger på andet semester. 

o Vejledning på 3. sem. 
b. Nyt fra UN-forperson 

- UN’s kommentering af kvalitetspolitik er indsendt til SN og 
indgik i drøftelsen på seneste SN-møde. 

c. Nyt fra afdelingsleder 
- Status på handleplan for undervisningsmiljøvurdering 

Fokuspunkter: 
o 85-90 % finder uddannelsen meget vellykket og trives  
o Ensomhed 
o Stress 
o Karrierearrangementer sammen med Arts Karriere 

- Semestermøde (nedenfor) 
- Tilmelding til valgfag er afsluttet. Ida arbejde på hvilke ud-

bud, der kan oprettes i både Aarhus og Emdrup 
- Alle reboardingsmidler er blevet brugt 
- Der er sendt mail ud om specialevejleder til alle på pæd. ant 

og AEG, hvilket ikke gælder disse uddannelser, da de alle-
rede har fået tildelt. Ida er gået videre med dette. 

d. Nyt fra studievejledningen (ved Laura og Ida) 
- Kort status på semestermøder (punktet tages op på næste 

møde) 
o fokus på studiegrupper, som giver de studerende en 

del bekymringer. 
o Pæd. ant er positivt overraskede over deres introduk-

tion og modtagelse på studiet 
o Undring over dannelse (og re-dannelse) af studie-

grupper – bør tænkes ind fremadrettet 
o Udfordringer med at få studiegrupper til at fungere, 

og hvad der kan gøres, når de ikke virker 
e. Nyt fra administrationen  

- Nyhedsbrev fra Arts Studier (link) 
o Udbud af summer university 2022 
o Arrangement: Arts kandidaters værdiskabelse for små 

og mellemstore virksomheder  
f. Nyt fra de studerende og alumneforeningen 

- De fleste studerende på 3. sem har travlt med feltarbejde, 
hvilket har gjort at kun gangske få har kunne overskue at 
deltage i forskellige arrangementer. 

- Tea aftaler med Louise ift. deltagelse i næste PAF møde. 
 
 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
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4. Resultat af valg på AU (orienteringspunkt) 
UN tog en kort status på resultatet af valg på AU. Der er valgt nye kandidater 
(Tea blev genvalgt, herudover er alle nye), som vil blive inviteret med til næste 
UN-møde. Tea melder til Kim, hvor mange der skal inviteres med til kom-
mende møder.  
 
 

5. Åbent Hus (drøftelses- og beslutningspunkt) 
Der er ved at blive planlagt Åbent Hus d. 8. feb (Emdrup) og 10. feb (Aarhus) 
kl. 16-20, som igen skal afholdes fysisk.  
Ida efterspurgte interesserede studerende (3 hvert sted) og undervisere, som 
kunne deltage i både Aarhus og Emdrup. Tea går videre med at finde stude-
rende, mens Maja og Ida går videre med undervisere. Dette skal være på plads 
til d. 22. november.  
 
 

6. Orientering om nye studienævnsspørgsmål i modulevalueringerne 
og oplæg til drøftelse af nye uddannelsesnævnsspørgsmål (beslut-
ningspunkt) 
Uddannelsesnævnet drøftede hvilke spørgsmål nævnet ønsker skal indgå på 
alle moduler under uddannelsesnævnet ud over de to obligatoriske AU og fire 
studienævnsspørgsmål (se studienævnsreferat ovenfor).  
 
UN havde i seneste evaluering valgt: 
AR-DPU- SN-028 Læsestoffets niveau var passende – svarkategorierne (enig 
til uenig) var dog ikke specielt sigende. 
AR-DPU-SN-076 I forhold til hvad der er hensigtsmæssigt på et fuldtidsstu-
die, vurderer jeg at mængden af læsestof på dette modul har været – også her 
var svarkategorierne (enig til uenig) ikke specielt sigende. 
 
UN besluttede: 

• UN ønskede følgende fælles uddannelsesnævnsspørgsmål: 
o AR-DPU-SN-028 Jeg har forberedt mig grundigt til undervis-

ning – med nye svarmuligheder (for højt, passende, for lavt)  
o AR-DPU-SN-076 I forhold til hvad der er hensigtsmæssigt på 

et fuldtidsstudie, vurderer jeg at mængden af læsestof på dette 
modul har været: 

o AR-DPU-SN-069 Det aktuelle modul synes at hænge godt 
sammen med mit øvrige studieforløb 

o AR-DPU-SN-032 Hvad synes du om omfanget af undervisnin-
gens deltageraktivering og involvering? 

• UN gav lov til, at modulkoordinatorerne (underviser) kan indsætte 
yderligere spørgsmål.  

• UN gav lov til, at modulkoordinatorerne (underviser) kan indsætte 
åbne svarkategorier. 
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• UN satte et maksimum på antallet af spørgsmål, der kan indgå i en 
modulevaluering, til 12 i alt. Det vil i praksis sige, at der er plads til to 
spørgsmål fra modulkoordinator. 

• Underviserne skal underrettes om, at de i stedet for at sætte spørgs-
mål på den digitale evaluering, der går op i systemet, kan vælge at 
lægge yderligere spørgsmål ind i den interne kvalitative evaluering. 

 
7. Status og opfølgning på handleplan 2021 (beslutningspunkt) 

Afdelingsleder gav en status på de godkendte handleplaner og UN drøftede 
hvilke initiativer, der skal sættes gang i. 
 
AEG 
- Der er søgt om navneændring af uddannelsen. Der er endnu ikke kommet 

en afgørelse. 
- Der skal revideres i listen over adgangsgivende uddannelser, da der er 

nogle der har ændret indhold. Dette arbejde skal der sættes gang i snarest 
muligt helst allerede i 2022.  

- Indførelse af studiestartsprøver. Her afventes der nyt fra de forsøg, der er i 
gang. 

- Mindre studieordningsændringer er gennemført. 
 
Pæd. ant 
- Der skal revideres i listen over adgangsgivende uddannelser, da der er 

nogle der har ændret indhold. Dette arbejde skal der sættes gang i snarest 
muligt helst allerede i 2022.  

- Arbejde med studiegrupper er igangsat 
- Indførelse af studiestartsprøver. Se ovenfor. 
- Mindre studieordningsændringer er indsendt til SN. 
- Karrierearrangementer i F22. Punktet tages op på næste møde. 
 
 

8. Studieordningsproces 2023/24 (beslutningspunkt)  
UN drøftede oplægget fra studienævnet. 
UN besluttede sammen med afdelingsleder, at det ønskes at lave nye studie-
ordninger på begge uddannelser til ikrafttrædelse i september 2024 med op-
startsmøde af processen efter efterårsferien 2022 men med revisionsarbejdet 
primært liggende i 2023. 
 
Næste skridt 
- UN-forperson og AL melder tilbage, hvornår uddannelsen ønsker at revidere 
studieordning til Maja Thuborg på mast@au.dk 
 
 

mailto:mast@au.dk
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9. Drøftelse af studienævnets beslutninger på studieordningsområdet 
(drøftelsespunkt) 
UN drøftede studienævnets tidligere beslutninger vedrørende studieordnings-
arbejdet med henblik på, at SN-repræsentanterne er bedre klædt på til at 
træffe beslutning herom i studienævnet på mødet i november. 
 
UN havde følgende kommentarer: 
- Ekstern censur – UN ønsker mere end 40-45 ECTS, da specialet tager de 

30 ECTS 
- Mundtlig eksamen – UN ønsker mulighed for mere mundtlighed. SN bør 

have en politik for minimumskrav til mundtlighed. 
- Synopsis omfang – der bør være mulighed for større synopsis omfang ved 

grupper 
 
 

10. Evaluering af Selvstuderet emne (drøftelsespunkt) (15 min) 
UN tog en kort evaluering af Valgfag B Selvstuderet emne. Afdelingsleder gav 
en kort redegørelse: 
- Usikkerhed blandt studerende om omfang af litteraturliste (pensum) og 

indhold i denne 
- Stor forskel i vejledningsforløb 
 
UN ønskede 
- Der bør være et skriftligt oplæg om krav og retningslinjer for Selvstuderet 

emne bl.a. ift muligheder for emnevalg, vejledningen i processen, pensum 
(ca 700-800 sider) mv. 

- Det blev aftalt, at Ida laver et udkast til dette skriv, som UN kan drøfte på 
kommende møde. 

 
 

11. Punkter til kommende møder E21 
 

8. december  
• Behandling af undervisningsplaner F22 (forberedelse i hold af to) 
• Drøftelse af efterårets semestermøde 
• Beskrivelse af studiegrupper for 2. og 4. semester 
• Evaluering af/Skriv om Selvstuderet emne 
• Karrierearrangementer i F22 
 
12. januar 
• Konstituering 
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Punkter der ikke er placeret: 
Til info: Øvrige opgaver, der fortsat er i proces og drøftes på kommende møder 
• Oversigt over specialer (Louise M Skovrup vil gerne følge op på dette) 
• Drøftelse af kompetencer inden for formidling og kommunikation i forbin-

delse med studieordningsrevision jf. punkt 4 i referat fra UN-mødet i juni 
2018 

 

12. Eventuelt 
Intet 


