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Mødedato: 13. oktober 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), 
Andrea Cini, 
 
Observatører:  Ida Wentzel Winther (afdelingsleder), Simon Kristensen (VEST), Kim 
Behrens Jessen (SNUK - referat) 
 
Afbud: Maja Hojer Bruun (VIP), Sofie Lindholt Dal, Julie Kofod, Oliver Vejen Hund-
borg, Kathrine Bachmann Salling, Natasja Thandi Kappel Pedersen (AAU),  
 
 
 
 
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. 
- Se referat fra seneste møde 
- Samlet behandling af undervisningsevalueringer for 

E21 og F22 – især den generelt lave besvarelsespro-
cent og studerendes manglende engagement. Der 
overvejes om de obligatoriske studienævnsspørgsmål 
skal tages ud (fra F23). Laura foretrækker at beholde 
spørgsmålene. 

- Evaluering af Studiestart – frustration fra tutorers 
side bl.a. ift. overdragelse fra tidligere år og møder 
der ligger i ferien. Dette vil UN gerne tage op på kom-
mende møde. Ida undersøger rammerne for studie-
start med institutledelsen. 

b. Nyt fra UN-forperson 
i. Udbud af valgfag til F23. Efter ønske fra UN repræsentan-

terne er der byttet rundt på to af fagene i Aarhus og Emdrup 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/dpu/
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for at give en større indholdsspredning. Udbuddet kan ses i 
kursuskataloget. 

c. Nyt fra afdelingsleder 
i. Studiestartsprøven har været afviklet. Antal nye studerende 

på uddannelserne pr. 1. okt er Pæd ant 101 (-9) og UAG 24 (-
3). 

ii. Antal nye dimittender (1. og 2. forsøg pr. 15. sep): Pæd ant: 81 
og UAG: 8. Især ift UAG tages det op på afdelingsmøde. 

iii. Karakter gennemsnit for specialer: Pæd ant: 8,8; UAG: 6,6 
iv. Pga besparelser vil intern bedømmelse på skriftlige eksame-

ner fremover kun være med en bedømmer (fra 1.5.2023). 
v. Organisering af studiegrupper. Ida og Simon drøfter dette 

med underviserne på modulkoordinatorerne. 
vi. Proces for ny studieordning til enten 2024 eller 2025. Ida 

mødes med Studieleder om dette. 
vii. Orientering om proces for fjernelse af forudsætningskrav på 

modul 1 og muligt nyt krav på modul 6. Ændringer skal god-
kendes senest på UN’s møde i december. 

d. Nyt fra studievejledningen 
i. Semestermøde begynder i uge 44. Simon tager fat i undervi-

serne. 
ii. Formatet for Åbent Hus overvejes. 

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

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

- Især for UAG studerende på feltarbejde drejer det sig 
om ensomhed. Mulighed for studiegrupper under 
feltarbejde blev kort drøftet. Laura vil tale med mo-
dulkoordinatoren. 

 
 

4. Valg på AU (drøftelsespunkt) 
De studerende har lavet opstillingsliste og er i gang med at godkende deres 
kandidatur. Andrea følger op med dem, der mangler at godkende opstillingen, 
og Nana skriver ud i Brightspace.    
 
 
 

5. Grundfortællinger (drøftelsespunkt)  
Der var udsendt forslag til grundfortællinger for uddannelserne. UN drøftede 
beskrivelser for begge uddannelser. 
 
UN havde følgende kommentarer: 

https://kursuskatalog.au.dk/da/electivegroups/168172G013?year=2023
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
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- Sammenskrivning af enkelte punkter 
- Mindre justering af beskrivelserne for feltarbejde og speci-

ale 
- Tilføjelse af beskrivelse af studiegrupper for UAG 
- Antal specialetitler øges for at vise en større bredde. 

 
Beskrivelserne justeres ift ovenstående, hvorefter de sendes til Simon, som går 
videre med beskrivelserne til relevante steder som ug.dk og studieguiden. 
 
 

6. Specialeevaluering (drøftelsespunkt) (20 min) 
UN drøftede specialeevaluering. 
Overordnet set:  

- UN drøftede antal besvarelser (antalsmæssigt lavt men pro-
centuelt højt) 

- Evalueringen bærer præg af Corona. Mange oplevelser med 
at studierne ikke var, hvad de håbede på pga. nedluknin-
gerne. Ellers generelt positive evalueringer 

- Spørgsmålene er ikke justeret ift indmeldingerne til studie-
nævnet fra dette UN, da flere spørgsmål ikke giver mening 
for de studerende på pæd. ant og UAG. Laura går videre 
med dette. 

- Enkelte spørgsmål var uklart formuleret, så det er uklart 
hvordan der skal/burde svares. 

 
1) specialeevalueringsrapportens resultater  

- Dejligt med stort engagement  
- Meget få studerende har deltaget i sociale aktiviteter, men mange 

angiver ensomhed i processen.  
- Selvom langt de fleste har været glade for vejledningen, er der 

nogle dårlige oplevelser af kontakten mellem studerende og vejle-
der 

2) i forlængelse også af 3. semester modulevalueringerne at vurdere sam-
menhæng, progression og flow samlet set på 2. studieår.  

- Stor sammenhæng mellem feltarbejdet og specialet, men hele felt-
arbejdet er også lagt an på at lægge op til specialeskrivningen. 

3) vurdere om resultaterne giver anledning til initiativer i UN eller om UN 
vurderer der problematikker/tematikker som bør drøftes /løftes i SN  

- Meget få studerende har deltaget i sociale aktiviteter, men mange 
angiver ensomhed i processen. Det kan måske skyldes coronaperi-
oden. Der skal være fokus på dette fremadrettet, f.eks. på forårets 
semestermøder hvor der kan gøres opmærksom på dette. 

 
Næste skridt: 
Drøftelserne opsummeres i skabelonen, som Laura videresender til studie-
nævnsmødet i oktober.  
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7. Status på handleplaner fra årlig status (drøftelsespunkt v. Afde-
lingsleder) 
Ida gjorde status på handleplanerne efter årlig status. En del handlinger var 
allerede i proces eller afsluttet. Der var enkelte punkter som skulle flyttes (Ud-
dannelseszoom afholdes f.eks. først i 2023), og så skal der sikres opfølgning på 
sammenhæng med PAF (dette tages også op på næste UN møde). 
Herudover præsenterede Ida de 3 nye små film om uddannelserne som kom-
mer på hjemmesiden snart. 
 
Udover punkterne i handleplanerne, drøftede UN også:  

- Der skal indgå en studerende i planlægningen af Karrieredag. 
Dette tages op på næste møde 

- Ida og Nana laver en evaluering af akademisk skrivning på de en-
kelte moduler. 

 
Afdelingsleder arbejder videre med punkter i handleplanerne og UN inddrages 
fremadrettet, når det er relevant. 
 
 

8. Mødeplan for 2023 (beslutningspunkt) 
UN drøftede mødeplan for 2023. 
Forslag til datoer var:  
 
Onsdag d. 18. januar 
Onsdag d. 8. februar 
Onsdag d. 1. marts 
Onsdag d. 29. marts 
Onsdag d. 10. maj 
Onsdag d. 7. juni 
Onsdag d. 16. august 
Onsdag d. 6. september (UAG UV) 
Onsdag d. 11. oktober (UAG eksamen) 
Onsdag d. 8. november 
Onsdag d. 6 december 
 
Alle møder er fra 12.30-14.30. 
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Der var flere som havde udfordringer med datoerne. Ida melder tilbage til 
Kim. Punktet tages op igen på næste møde. 
 
 
 
 

9. Punkter til kommende møder 2022 

7. november 
• Resultat af Valg på AU 
• Mødedatoer for 2023 
• Åbent Hus 
• Karrieredag 
• Proces for uddannelsesevaluering og studieordningsproces i 2023 
• Erfaringsopsamling på studiestart – drejebog til tutorer 
• Sammenhæng med PAF 

 
6. december 
• Behandling af undervisningsplaner F23 
• Drøftelse af efterårets semestermøde  
• Beslutning af proces for uddannelsesevaluering og studieordningsproces i 

2023 
 

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 


