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Deltagere:
Medlemmer
Lisbeth Haastrup (forperson, materiel kultur), Tomas Højgaard (matematik), SvenErik Holgersen (musik), Maiken Sissel Norup (dansk), Cecilie Broen Mejlbjerg (materiel kultur), Stine Gerster Johansen (matematik), Ida Lindstrøm Abildgaard (dansk),
Nina Boelslund Nielsen (dansk)
Tilforordnede
Anna Karlskov Skyggebjerg, Birgitte Dam og Stephan Reinemer (ref.)

1. Godkendelse af dagsorden
Lisbeth Haastrup (LH), forperson, bød velkommen
2. Meddelelser
2.1 Fra uddannelsesnævnsformanden
- Optag ved forlænget frist og Hel-på del
Fristen er forlænget til 20 august uden det er helt klart på hvilket
grundlag.
Anna Karlskov Skyggebjerg (AKS), afdelingsleder, nævnte, at der har
været henvendelser som afslører overraskelse over prisen (600 pr.
ECTS) og at man skal læse sammen med fuldtidsstuderende (i normal
arbejdstid).
Det blev konkluderet, at der skal informeres klart om vilkårene for hel
på del (at det ikke er aftenskole).
Det blev nævnet, at hvis der ses en større andel studerende fra hel-pådel vil det ændre studiemiljøet, vejledningsforholdene osv.
LH henvender sig til Charlotte Stovgaard for bedre information på
hjemmesiden.
-

Møder med studieledelse om snitflader mellem UN-forpersoner, SNopgaver og afdelingsleder
I lyset af den forholdsvist nye organisationsform forsøger studieleder
at afklare retningslinjerne for ansvarsområder og arbejdsopgaver.

2.2 Fra afdelingsleder
- Ny medarbejder Jonas Møller Pedersen
Der er ansat ny ”afdelings-administrator for uddannelse” (AAU), som
skal betjene uddannelserne og bistå ved konferencearrangement.
Dermed overtager Jonas Møller Pedersen fra Birgitte Dam som fremover ikke deltager på møderne. Birgitte vil dog bistå i en overgangsfase.

Studier, Campus Emdrup
Aarhus Universitet
Tuborgvej 164
2400 København NV

Tlf.: +45 8715 0000
E-mail: hum@au.dk
Web:
medarbejdere.au.dk/administration/
studieadministration/om-austudier/ledelse-og-medarbejdere-iau-studier/au-studier-ar
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2.3 Fra studieadministrationen
- Ny midlertidig eksamenssekretær
Da der henover sommeren er blevet 2 færre ansatte i UVA/EKA-teamet i studieadministrationen er Henrik Christensen indsat som midlertidig afløser for Lene Johansen.
2.4 Fra studienævnet
- Behandling af handleplaner
På seneste SN-møde blev handleplanerne præsenteret, og fik kommentarer som AKS skal fremsende til studieleder.
-

Anerkendelse af cand.pæd. kompetencer til undervisning på ungdomsuddannelser.
På SN-mødet afsløredes at flere andre uddannelser havde samme problem. Derfor kunne det være formålstjeneligt at slå sig sammen i bestræbelserne på godkendelse af undervisningskompetence. Det blev
nævnt, at der selvfølgelig vil være faglige forskellige.
Didaktik Dansk har dialog i gang med dekanatet om vurderingspraksis / ækvivalensvurdering.
Didaktik Matematik er i gang med at undersøge muligheder i ministeriet.
For nuværende er der pålæg om at fjerne kommentar om undervisningskompetence i gymnasieskolen fra studieordningen.

-

Korrektioner til studieordninger: mindre rettelser til studieordningen
eller regulær studieordningsrevision.
Sissel Rendrup Johansen, studieadministrationschef, har udsendt varsel om at der kan laves korrektioner i indeværende studieordninger.
Der er tale om fejl og rettelser. Deciderede ændringer skal gennem et
separat forløb.
Der var ikke umiddelbart melding fra nogle af didaktik-uddannelserne
om korrektioner.

2.5 Fra studievejledningen
- Studiestartsforløb
Skriv fra VEST om studiestart blev behandlet sammen med det specifikke studiestartsprogram for Didaktik.
3. Beslutningspunkter
3.1 Workshop om Datalogisk tænkning og teknologiforståelse
Bilag: Workshops DPU_enc200718
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UN gennemgik forslaget til et ekstracurriculært forløb.
Der blev spurgt til om hvem målgruppen er. Er det studerende på hele
DPU eller på didaktikuddannelserne? Er det tiltænkt 1 eller 3 semester?
Det blev nævnt, at der er interesserede studerende, også i Århus. Der blev
opfordret til at oveveje at tilbyde video-link til studerende der.
Det blev overvejet om kurset kan placeres tidligere i semesteret, f.eks. fra
efter efterårsferien, da særligt 3 semesterstuderende skal til eksamen inden jul og er i gang med specialeforberedelser fra medio november.
Torsdag er som valgfagsdag, velvalgt, men UN ønsker ikke at tilbuddet
konkurrerer med de valgfag som udbydes på Didaktik. Der foreslås, at undersøge udbud af anden undervisning torsdage, og overveje torsdag kl. 1517 eller evt. en eller flere længere dage, måske om lørdagen.
UN bakker op om forslaget og opfordrer til at gentænke tidsformatet mht.
placering på semesteret, timetal og tidspunkt på dagen. De interesserede
UN-studerende henvender sig til Elisa.
3.2 Godkendelse af UV-plan for Teori-empiriprojekt (Matematik)
Bilag: uvplan-Teori-og-empiriprojekt-mat-18e
Stephan nævnte, at der er en forskel mellem omfangskravet nævnt i undervisningsplanen og studieordningen. Omfangskravet skal derfor ændres
i UV-planen.
Det blev nævnt, at det kunne tydeliggøres hvilken kobling der er til det forestående specialearbejde.
Det nævntes at sammenhæng (og forskel til) Metodeprojektet kan udtrykkes klarere.
UN godkendte planen betinget af de foreslåede ændringer, og at en nye
UV-plan uploades til Black Board.
4. Orienterings- og diskussionspunkter
4.1 Studiestart
- Program for studiestart
- Faglig aktivitet som del af studiestart i uge 38
- Rekruttering af studerende til UN
Birgitte Dam præsenterede studiestarten over flere uger.
- Der er planlagt tidlige workshops om relevante studiesystemer.
- Præsentation for nye studerende om studielivet og de ressourcer universitetet tilbyder.

ARTS
AARHUS UNIVERSITET

Referat
Stephan A. Bendix
Reinemer
Ref: stre

-

Individuelle faglige arrangementet på uddannelserne.
Workshop om studiegrupper

Ved studiestarten i uge 35 præsenteres mulighederne for workshop deltagelse, og der er oprettet en hjemmesiden for information og tilmelding.
På studieportalen er programmer for de enkelte uddannelser.
Det forventes, at Black Board åbnes for nye studerende 15. august 2018.
Der udestår at aftale det fællesprogram for didaktikuddannelserne, og aftalt møde d. 27 august 2018 kl. 14.
4.2 Procesplan for undervisningsplaner foråret 2019
- Fordeling af behandlingsopgaver og kommunikation med modulansvarlige
- Plan for opfølgning på ændringer
Lisbeth præsenterede overvejelserne om at et nyt format for behandlingen
af UV-planer.
Det er tidligere blevet foreslået, at modulkoordinatorerne er med på møderne og modtage ændringsforslag direkte.
Tomas fremsender sin tidligere procesplan fra GP, som vil tjene som udgangspunkt for udarbejdelse af et forslag til format for behandlingen af
undervisningsplanerne i dette efterår.
Lisbeth og Stephan laver et udkast til ny procesplan.
4.3 Valgfagsudbud efteråret 2019
- Drøftelse af erfaringer og ideer
Punktet udgik til senere møde.
4.4 Eksamensordninger
- Erfaringer med eksamensordninger sommer 2018 på 2 og 4 semester
- Drøftelse af videre proces med opfordring til at indsamle erfaringer
fra såvel eksaminatorer som studerende.
Fra Materiel Kultur nævntes, at man efter specialet havde haft god
nytte af en afsluttende samtale.
Fra matematik blev nævnt at man havde manglet en afsluttende dag,
som man derfor planlagde med fremlæggelse af specialer og efterfølgende socialt samvær.
Punktet vil blive genoptaget på et senere møde.
5. Evt.
Intet yderligere.
Ref. Stephan Reinemer
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