Mødedato: 16. august 2022, kl. 12.30-14.30
Mødelokale: Emdrup D 118, Aarhus 1483, 556 (Inspiratorium)
Mødeemne: Uddannelsesnævnet for Kandidatuddannelserne i pædagogisk antropologi og AEG
Deltagere:
Medlemmer: Laura Gilliam (forperson - mødeleder), Nana Clemensen (koor AEG),
Maja Hojer Bruun (VIP), Julie Hosholm Pedersen (Emdrup PA), Julie Kofod,
Observatører: Ida Wentzel Winther (afdelingsleder), Natasja Thandi Kappel Pedersen
(AAU), Kim Behrens Jessen (SNUK - referat)
Afbud: Sofie Lindholt Dal, Mie Hinge, Andrea Cini, Simon Kristensen (VEST),

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.
- Ny næstforperson i SN - Pernille Bruun-Hansen fra
pæd. psykologi
- Handleplaner for årlig status
- Kvalitetssikring af intern bedømmelse
b. Nyt fra UN-forperson
i. Intet nyt
c. Nyt fra afdelingsleder
i. Der skal desværre spares 13-15 millioner på DPU til 2024,
hvorfor der er arbejdet med mulige besparelser/forbedring af
indtægter, hvilket bl.a. kunne være ved at få studerende til at
bestå flere ECTS pr. semester. Løsninger på dette overvejes
bl.a. ved at se på forholdet mellem frafald og studieordningerne og evt. gentænke den kommende proces og beslutningen om først at lave nye studieordninger med virkning fra
2025.
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ii. Studiestarten er på plads. Der begynder 58 i Emdrup, 55 i
Aarhus og 28 på UAG.
iii. Dimissionsfesten i Aarhus er integreret i modul 1 og er derfor
på plads. Dimissionsfesten i Emdrup mangler at blive planlagt, men det er på medarbejdermøde næste gang.
d. Nyt fra studievejledningen
i. Intet nyt
e. Nyt fra administrationen
- Nyhedsbrev fra Arts Studier - august
o ARTS indfører generelt adgangskrav om engelsk B
til alle kandidatuddannelser fra 2024
o Ny studiestartsside på Studieportalen
o Indmeldelse af Summer university udbud til 2023
f. Nyt fra de studerende og alumneforeningen
i. Julie H Pedersen træder pr. 1. sep ud af UN. Mie Hammerbak
Hinge overtager Julies plads i UN indtil da.
Sofie Dal er på feltarbejde indtil november. Julie Kofod overtager Sofies plads i UN indtil da.
ii. Trivsel blandt de studerende¨
- Intet nyt

4. Drøftelse af udbud af valgfag F23 (drøftelses- og beslutningspunkt)
UN kvalificerede de fem foreslåede udbud af valgfag til F23. Der var flere genudbud mens nogle var blevet justeret, samt et enkelt helt nyt. Der er tre udbud
i Emdrup og to i Aarhus.
UN drøftede de foreslåede udbud bl.a. i forhold til rammer for indhentning af
beskrivelser (længde af beskrivelser). De studerende bemærkede at længden
ikke nødvendigvis var afgørende – måske tværtimod, jo kortere og klarere jo
bedre. Det er til gengæld vigtigt at der er noget genkendeligt i valgfaget eller
en klar indføring til et nyt emne. UN vil derfor gerne have justeret beskrivelserne ift dette. Ida og Natasja giver respons tilbage til underviserne.
Fremover vil UN gerne have beskrivelserne opfylder følgende: max 250 ord,
give kort beskrivelse af emnet, angive relevans ift pæd antro og/eller UAG,
give eksempler på temaer og spørgsmål, hvad kommer de studerende til at
lære. For at undgå dobbeltarbejde skal beskrivelserne dog kunne overføres let
til skabelonens format, så inden næste valgfagsrunde, skal der ses på manchetten kan tilpasses, så den omfatter de dele, der alligevel skal indgå i skabelonen.
Udbuddene vil blive præsenteret til studiestarten, mens de udfoldede valgfagsbeskrivelser vil blive behandlet på UN-mødet i september.
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5. Status på studiestart (drøftelsespunkt)
UN blev præsenteret for en status på studiestart. Det meste er klar, men de
sidste detaljer for festen om fredagen er endnu ikke helt på plads.
UN ønskede at der også skulle være et link til PAFs hjemmeside i alle programmer. Herudover var der mindre kommentarer og forslag, som Julie K
tager med videre.

6. Evaluering af undervisning F22 (drøftelsespunkt) (45 min)
UN evaluerede forårets undervisning i overensstemmelse med retningslinjerne for evalueringspolitik ved DPU: https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/dpu/#c732397
UN tog på mødet en tværgående drøftelse af evalueringerne. Der var følgende
kommentarer:
-

-

-

Der blev drøftet om der skal være kort eller lang tid til at besvare evalueringerne. De studerende synes ikke det er nødvendigt med lang tid, da det i højere grad får dem til at
glemme at de skal besvare dem. Det vil være bedre med kortere frist.
En del studerende har angivet at der har været en vis metaltræthed i løbet af semesteret, og det ser også ud til at STÅ
produktionen er faldet i F22. Der blev drøftet, hvad årsagerne kan være bl.a. at det muligvis kan være en post corona
effekt.
Underviserne vil gerne have en mail fra AAU’eren om hvordan der skal evalueres inkl. beskrivelse af alle trin – kvantitativ evaluering, mundtlig evaluering på holdet, samt kvalitativ anonym evaluering på skrift eller på Brightspace.

Der var følgende overordnede kommentarer til indholdet i evalueringerne:
- Der er en del studerende som har angivet, at de ikke har forberedt sig til undervisningen især ift Etnografisk metode.
Det kan bl.a. være noget strukturelt, som der bør arbejdes
med fremadrettet. Der blev drøftet, om der skal være mere
konkrete projekter/opgaver i undervisningen, som kan sikre
de studerendes her og nu engagement frem for kun at tænke
fremad, hvilket kan være svært for de studerende at forholde sig til.
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-

-

-

-

Tematisk kursus ser ud til at være ramt af de omlægninger i
forbindelse med sygdom, som desværre blev nødvendige.
Det blev drøftet hvad der kan gøres fremadrettet både planlægningsmæssigt men også i forhold til det indholdsmæssige. Det vil også blive taget op ifb med kommende studieordningsændringer.
Enkelte evalueringer af valgfagene har gode klare opsummeringer af de kvantitative evalueringer, hvilket fungerer
rigtig godt.
Generelt set er evalueringerne af valgfagene rigtig gode.
Der er flere kommentarer om studiegrupperne og deres
overlap mellem moduler og valgfag (forskel). Dette vil der
også blive arbejdet med fremadrettet.
Der er generelt neutrale/dårlige evalueringer af brugen af
digitale værktøjer og brugen af disse i kurserne. Af spørgsmålene er dog forvirrende i forhold til, om de studerende
skal evaluere på mængden eller hvorvidt anvendelse af digitale værktøjer er relevant. UN kunne dog godt tænke sig
mere feedback på dette fra de studerende, så det bliver klarere, hvordan der kan/bør arbejdes med digitale værktøjer
fremadrettet.

Samlet opsummering:
- Spørgsmålet om brug af digitale værktøjer bør omformuleres.
- Der har været en vis metaltræthed i løbet af forårssemesteret, som gør at de studerende ikke forbereder sig – er det en
generel oplevelse – måske eftervirkning af Corona.
UN-forpersonen laver efterfølgende en sammenskrivning af drøftelserne af
evalueringerne af E21 og F22. Natasja sender denne sammenskrivning til SN.

7. Punkter til kommende møder 2022
14. september
• Godkendelse af valgfag F23
• Valg på AU
13. oktober
• Valg på AU
• Evaluering af studiestart
• Godkendelse af Summer university udbud
• Mødeplan for 2023

ARTS
AARHUS UNIVERSITET

Referat
Kim Behrens Jessen
Dato: 16. august 2022

Side 5/5

7. november
• Resultat af Valg på AU
• Status på handleplaner
• Åbent Hus
6. december
• Behandling af undervisningsplaner F23
• Drøftelse af efterårets semestermøde
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 forbindelse med studieordningsrevision jf. punkt 4 i referat fra UN-mødet i juni
2018

8. Eventuelt
Intet

