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Mødedato: 14. september 2022, kl. 12.30-14.30  
Mødelokale: Emdrup D 118, Aarhus 1483, 556 (Inspiratorium)  
Mødeemne: Uddannelsesnævnet for Kandidatuddannelserne i pædagogisk antropo-
logi og AEG 
 
Deltagere:  
Medlemmer: Laura Gilliam (forperson - mødeleder), Nana Clemensen (koor AEG), 
Maja Hojer Bruun (VIP), Mie Hammerbak Hinge (Emdrup PA), Julie Kofod, Andrea 
Cini, 
 
Observatører:  Ida Wentzel Winther (afdelingsleder til og med punkt 3), Natasja 
Thandi Kappel Pedersen (AAU), Simon Kristensen (VEST), Kim Behrens Jessen 
(SNUK - referat) 
 
Afbud: Sofie Lindholt Dal,  
 
 
 
 Referat 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
UN godkendte dagsorden. 
 

2. Opfølgning på godkendt referat fra forrige møde  
Der var ikke noget, der skulle følges op på til det godkendte referat fra sidste 
møde. 
 
 

3. Meddelelser  
a. Nyt fra Studienævnet  

i. Referat fra seneste møde findes her. 
- Drøftelse af udbud af valgfag på de øvrige KA-uddan-

nelser. Fremover vil der blive udbudt færre valgfag. 
- Uddannelsesøkonomien var ikke så god som forven-

tet, hvilket medfører besparelser. 
b. Nyt fra UN-forperson 

i. Kandidatfejring i Emdrup d. 23. sep. 
ii. Der er faglig fest (inkl. fejring af kandidater) i Aarhus d. 28. 

sep. 
c. Nyt fra afdelingsleder 

i. Semestermøde med UVAEKA. Der skal være ekstra opmærk-
som på at underviserne ikke skal tilmelde studerende til 
Brightspace, da de ikke bliver rigtig tilmeldt. Studerende skal 
henvende sig til UVAEKA for at blive korrekt tilmeldt. 

ii. Studerende kan nu booke lokaler på campus til gruppear-
bejde. 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/dpu/


 
 

ARTS 
AARHUS UNIVERSITET 
 
 

Referat 
 
Kim Behrens Jessen 
 
Dato: 14. september 2022 

 

Side 2/5 

iii. Nyt politisk fokus på antal (få) undervisningstimer på mange 
kandidatuddannelser. 

iv. Ministeriet har bedt universiteterne om liste over kurser med 
specifikt indhold inden for bl.a. køn, etnicitet, diversitet m.fl. 

v. Der er ved at blive lavet små karrierefilm på baggrund af kar-
rierearrangementet. 

vi. Studiestartsprøven er i gang med at blive afviklet. Udveks-
lingsstuderende er ikke omfattet, hvilket skal ændres til næste 
år. 

d. Nyt fra studievejledningen 
i. Møde med 3. sem om muligheder i studievejledningen. 

ii. 3. og 4. oktober er der informationsmøde om specialeskriv-
ning. 

e. Nyt fra administrationen  
- Nyhedsbrev fra Arts Studier - september 

• Semesterstartsmail til alle undervisere i efteråret  
• Ændringer i studieordninger pr. 1. september 2022 
• Status på antal aktive studieordninger på Arts 
• Internationalisering 
• Studiestart og Karriere – hører det sammen? 
• Åbne arrangementer og workshops fra Arts Karriere 

f. Nyt fra de studerende og alumneforeningen 
i. Trivsel blandt de studerende¨ 

- Drøftelse af studerende på feltarbejde og deres kon-
takt til medstuderende.  

ii. Fremtidig deltagelse i SN-møder. Mie kan ikke deltage i SN i 
E22. Julie K overtager for Mie. 

 
 

4. Godkendelse af udbud af valgfag F23 (drøftelses- og beslutnings-
punkt)  
UN drøftede udbud af valgfag til F23. Der var sket opfølgning og justering af 
forslagene siden seneste UN-møde. Der blev gjort opmærksom på at udbud-
dene skal forsynes med en engelsk titel af hensyn til eksamensbeviser. 
 
Der blev drøftet, om der findes mulighed for de studerende til at stille spørgs-
mål og få yderligere oplysninger om udbuddet. Det er ikke umiddelbart mu-
ligt, men det kan overvejes fremadrettet. 
Nye studerende efterspurgte, om det vil være muligt at følge valgfag online, af 
hensyn til transport på tværs af landet når udbuddet begge steder ikke er så 
stort. Ida og Kim følger op på dette. 

 
UN godkendte udbuddene med tilføjelse af engelsk titel. Natasja kontakter 
underviserne for dette. 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
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5. Evaluering af studiestart (drøftelsespunkt) 

UN drøftede evaluering af studiestart med deltagelse af flere af årets tutorer. 
 
Der var følgende kommentarer: 
- Der var stor deltagelse i arrangementerne og der var god respons fra de 

nye studerende. 
- Flere taler var meget lange 
- Det var for svært for de studerende at forholde sig til SN og UN allerede i 

studiestarten. Dette bør overvejes fremadrettet. 
- Ønske om mere forplejning til nye studerende og tutorer. 
- Online informationsmateriale (Study@AU, hjemmesider mm) var svært 

for de studerende at finde rundt i.  
- Svært at navigere i ændringer i programmet kort inden studiestarte 
- Manglende skiltning til bygninger, lokaler, studieretning og bachelor/kan-

didat – der opstod forvirring over hvem der skulle gå hvorhen 
- Det skal overvejes, hvordan der skal laves studiestart til engelsksprogede 

studerende. Nana går videre med dette. 
- Underligt med forskel i aflønning af tutorer alt efter holdstørrelse, da alle 

laver et stort arbejde. 
- Kommunikationen med instituttet har ikke fungeret optimalt. Dette skal 

forbedres. 
- Mange studerende angiver et meget højt timetal for arbejde ved siden af 

studiet. Dette skal der være opmærksomhed på. 
- Flere studerende angiver, at de ikke kan finde ud af, hvilke bøger de skal 

anskaffe sig. Det står i undervisningsplanerne og det skal der gøres mere 
klart i den første information de nye studerende får. 

- Arbejdet med at danne studiegrupper i Aarhus har taget meget tid (afhol-
delse af survey, kommunikation mv) for tutorerne. Det blev aftalt, at dette 
skal tages op i undervisergruppen om, hvordan det bør gøres fremadrettet. 
Der var enighed om at det er godt at danne studiegrupperne i studiestar-
ten, også så det ikke tager tid fra modul 1, det bør dog overvejes hvilken 
model der anvendes så tidsforbruget ikke bliver for stort og forventnin-
gerne ikke køres op. 

 
 

6. Valg på AU (drøftelsespunkt) 
UN-forpersonen orienterede om valg på AU i efteråret 2022, og UN diskute-
rede, hvad der kan/skal sættes i gang ift. rekruttering. Det er kun studerende 
der er på valg. 
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Iflg. Forretningsordenen skal der findes 3 studenterrepræsentanter + 2 stu-
dentersuppleanter. Der bør være repræsentanter fra begge campus.  
 
Læs mere om valget her: https://medarbejdere.au.dk/strategi/universitets-
valg/ 
 
Der var flere nye studerende, som i studiestarten udtrykte interesse for at del-
tage i UN og SN. Disse var indbudt til dagens møde, men kunne ikke deltage 
pga. undervisning.  
Det blev aftalt at Mie, Julie og Andrea aftaler hvordan de nye studerende in-
formeres og hvordan det aftales på tværs  
 
 

7. Rammerne for arbejdet med fjernelse af forudsætningskrav (orien-
tering) 
Uddannelsesnævnet blev i juni 2022 orienteret om beslutningen ang. fjernelse 
af forudsætningskrav Arts fra 01.09.2023 og frem. Denne beslutning har bag-
grund i ikrafttrædelse af en ny eksamensbekendtgørelse, som indeholder 
større ændringer i beskrivelsen af og kravene til forudsætningskrav. Der 
igangsættes nu et arbejde i fagmiljøerne, hvor studieordningerne tilrettes med 
henblik på opfyldelse af beslutningen.   
 
Prodekanen for uddannelse har besøgt studienævnene og her præsenteret be-
slutningen, baggrunden herfor samt rammerne for det kommende arbejde.   
Udover rammerne for studieordningsarbejdet, har CED udarbejdet et inspira-
tionskatalog som indeholder forslag til didaktiske tiltag i undervisningen, som 
kan erstatte de nuværende forudsætningskrav.  
 
SNUK præsenterede kort procesplan for det kommende arbejde samt imple-
mentering af ændringerne og CED’s inspirationskatalog. 
 
 

8. Redegørelse for brug af intern bedømmelse på Pæd. Ant og UAG 
(drøftelsespunkt)  
Studienævnet ved DPU har i marts 2019 besluttet, at de respektive uddannel-
sesnævn skal tilse at ”Retningslinjer for intern censur ved DPU – af april 
2018” overholdes. Uddannelsesnævnene har således til opgave, at medvirke til 
kvalitetssikringen af intern bedømmelse. 
 
Uddannelsesnævnet gennemgik brugen af interne bedømmere ved sommerek-
samen 2022. 
 

https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Uddannelse_og_Paedagogik/Administration/Forretningsorden_for_uddannelsesnaevnene_DPU_med_tilfoejelser_af_2501___1210___141016___250917___250920.pdf
https://medarbejdere.au.dk/strategi/universitetsvalg/
https://medarbejdere.au.dk/strategi/universitetsvalg/
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UN havde ingen bemærkninger til dette, da retningslinjerne var overholdt for 
foråret 2022. 
 
Laura indberetter bemærkninger hertil videre til SN-mødet den 27. septem-
ber 2022 (indberetning sendes til SN-sekretær allersenest 19. oktober 2022). 
 

9. Punkter til kommende møder 2022 

13. oktober 
• Valg på AU 
• Mødeplan for 2023 
• Fjernelse af forudsætningskrav 
• Status på handleplaner fra årlig status 
• Drøftelse af uddannelsesevalueringer i 2023 
• Planlægning af proces for studieordningsændringer 
 
7. november 
• Resultat af Valg på AU 
• Status på handleplaner 
• Åbent Hus 

 
6. december 
• Behandling af undervisningsplaner F23 
• Drøftelse af efterårets semestermøde  
 

UN gennemgik listen over punkter der ikke er placeret: – UN ønsker at bibe-
holde punkterne: 
• Oversigt over specialer. Maja undersøger, hvad status på punktet er.   
• Drøftelse af kompetencer inden for formidling og kommunikation i forbin-

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

10. Eventuelt 
UN aftalte at det skal være muligt at deltage i UN-møde via zoom pga. feltarbejde. Mø-
der indkaldes derfor fremover både fysisk og via zoom. 


