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Mødedato: 20. februar 2023, kl. 12.30-14.30  
Mødelokale: Emdrup D 118, Aarhus 1483, 556 (Inspiratorium)  
Mødeemne: Uddannelsesnævnet for Kandidatuddannelserne i pædagogisk antropo-
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Deltagere:  
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Observatører:  Oliver Vejen Hundborg, Stine Panch Kolmos, Mikkel Borggård, Ida 
Wentzel Winther (afdelingsleder), Simon Kristensen (VEST), Kim Behrens Jessen 
(SNUK - referat) 
 
Afbud: Kathrine Bachmann Salling, Kasper Ørsted Knaap (observatør), Louise Sulai-
sen, 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 det konstituerende møde 

a. Samlet evaluering af undervisning E21/F22 
i. Online undervisning ift fysisk under-

visning 
ii. Erhvervsspecialer 

b. Drøftelse af evalueringspolitik på DPU 
i. Arts evaluering 

ii. Specialeevaluering 
c. Alumnearbejdet på DPU 

b. Nyt fra UN-forperson 
i. Karrieredag d. 24. marts. Der blev efterlyst studerende til at 

deltage. 
c. Nyt fra afdelingsleder 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/dpu/
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i. Åbent Hus: få deltagere til UAG, hvorfor det skal overvejes om 
der skal være spørgerum til næste år. På pæd ant var der god 
deltagelse og stor aktivitet i møderummene. Onlineformatet 
fungerer dog ikke optimalt. 

ii. Film om uddannelserne er kommet på hjemmesiden. 
 

d. Nyt fra studievejledningen 
i. Åbent Hus: Der har været en generel nedgang i antallet af be-

søgende ved årets arrangement. På kommende studienævns-
møde gennemgås de deltagendes evaluering 

ii. Arts karriereuge løber af stablen i næste uge med en lang 
række online oplæg til ansøgning, jobmarked mm. Company-
dating med besøg af forskellige virksomheder foregår fysisk i 
Aarhus d. 2.3 kl. 13. Se endvidere hjemmesiden for yderligere 
info 

iii. Studietrivsel: VEST arbejder på at kunne udbyde et webinar 
med paneldebat om trivsel i løbet af april måned. Nærmere 
info følger 

iv. Til orientering er Simon Kristensen (VEST) fraværende på de 
kommende nævnsmøderne grundet barsel. Ved behov står 
Maria Solhøj Madsen (mask@au.dk) og Morten Jakobsen 
(moja@au.dk) til rådighed for nævnet og uddannelserne i pe-
rioden. 
 

e. Nyt fra administrationen  
- Nyhedsbrev fra Arts Studier – februar 

 
f. Nyt fra de studerende og alumneforeningen 

i. Regeringens planer om 1-årige kandidatuddannelser og drøf-
telse af hvad, der gøres i afdelingen og på DPU. 

ii. Aflysning af valgfag med kort varsel i Aarhus gav studerende 
flere udfordringer. Det kunne dog desværre ikke være ander-
ledes i den givne situation. De studerende fik dog mulighed 
for at vælge om. 

 
 

4. Ansættelse af cheftutorer til studiestart 2023 (drøftelsespunkt) 
Afdelingsleder orienterede om arbejdet med at organisere studiestarten og an-
sættelse af tutorer. Interesserede skal kontakte Ida. 
 
 
 

https://kandidat.au.dk/paedagogiskantropologi
mailto:mask@au.dk
mailto:moja@au.dk
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
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5. Drøftelse af kvalitetssikring af eksamensbedømmelse med én be-
dømmer (drøftelsespunkt) 
Uddannelsesnævnet fik en tilbagemelding på drøftelserne fra afdelingsmødet. 
Her havde alle været enige om, at det går ud over de studerendes retssikker-
hed samt den kollegiale sparring. Der blev drøftet forskellige muligheder for 
minimumsmodeller og forskellige læsningsmuligheder blev drøftet bl.a. ift. be-
dømmelsen af Feltrapporten, som sluttede med en afstemning blandt undervi-
serne, som fastsatte, at det er vejleder, som bliver primærbedømmer på opga-
ven.  
 
 

6. Evaluering af undervisning E22 (beslutningspunkt) 
UN evaluerede efterårets undervisning.  

Der var følgende kommentarer til indholdet i evalueringerne: 
Centrale teorier og begreber: 
- Der er gjort en indsats på Aarhusholdet for at få de studerende til at be-

svare evalueringen, hvilket har resulteret i en høj deltagelse. Dette kan 
med fordel udbredes til de øvrige hold.  

- Generelt meget højt udbytte af undervisning og tilfredshed med denne 
- Ønske om mere undervisning på første semester 
- Studiegrupper bør ikke blive for store. Studiegrupper ønskes i øvrigt sam-

mensættes med forskellige baggrunde. 
 

Temaer og tilgange: 
- Fokus på mere introduktion til eksamen og akademisk skrivning og vej-

ledning i den forbindelse ser ud til at have en positiv effekt 
- UN drøftede eksamensformen og fordele og ulemper ved denne – især i 

forhold til den kommende uddannelsesevaluering og det kommende stu-
dieordningsarbejde.  

 
Feltarbejde og analyse: 
- Meget lav deltagelse i undervisningen på UAG. Det kan være bekymrende 

ift manglende føling med de studerende. 
- Generel stor tilfredshed med forløbene. 
 
UN tog på mødet en tværgående opsamling på drøftelserne af evalueringerne: 
- Generelt meget flotte evalueringer, der bl.a. udtrykker et gennemgående 

godt samspil mellem undervisere og studerende  
- Det skal sikres at evalueringen afholdes i selve undervisningen, så der sik-

res så høj deltagelse som muligt. 
- Det fungerer godt, at det er en studerende som skriver sammenfatningen 

af evalueringen. Der skal opfordres til dette fremadrettet. 
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- Tiltag på modul 2 med introduktion til eksamen og akademisk skrivning 
og vejledning skal fastholdes 

- Fejl i oversættelse af evalueringsspørgsmål meldes videre via AAU. 

UN udarbejder i samarbejde med afdelingsleder sammenfattende evaluerings-
notat til behandling i studienævnet.   
 
 

7. Introduktion til UN (udvidet opfølgning) (drøftelsespunkt) 
Der blev givet en udvidet introduktion til UN. 
 
 

8. Punkter til kommende møder 2023 

13. marts (pga flere afbud skal der muligvis findes en ny dato via mail) 
• Status på handleplaner 
• Forslag til eksterne eksperter til uddannelsesevalueringer 
• Drøftelse af fokuspunkter til uddannelsesevalueringer 
 
12. april 
• Årlig status 
 
15. maj 
• Årlig status (forsat) 
• Behandling af udkast til handleplaner 
 
9. juni 
• Behandling af undervisningsplaner E23 
• Behandling af valgfag F24 
 
 

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

9. Eventuelt 
Intet 


