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1. Godkendelse af dagsorden 

Pkt. 3.3 bortfalder og behandles under 3.1 

Referat fra sidste UN-møde sendes i høring sammen med nærværende referat. 

 

2. Beslutning 

 

2.1 Intern Censur 

Frederik Pio præsenterede baggrunden for opgaven. 

Studienævnet ved DPU har marts 2019 besluttet at de respektive uddan-

nelsesnævn tilser at ”Retningslinjer for intern censur ved DPU – af april 

2018” overholdes. 

Uddannelsesnævnet har således i lyset af det store forbrug af intern be-

dømmelse til opgave at påse, at regler og retningslinjer overholdes, at se 

på omfang og fordeling af intern censur mellem de ansatte samt med-

virke/bistå ved klagesager mv. 

Afdelingsleder pointerede, at der er risiko for censorægteskaber, men at 

det ikke nødvendigvis udvikler sig til et problem. 

UN drøftede et konkret tilfælde, hvor en PhD-studerende var den mest eg-

nede til at være censor ved prøve hvor PhD vejleder er eksaminator. 

Afdelingsleder påpegede, at såfremt der ikke er andre muligheder vil der i 

det pågældende tilfælde være selvfølgeligt at udpege vedkommende. Det 

faglige hensyn vægtes højest. 

UN drøftede retningslinjerne generelt og nødvendigheden deraf. Der blev 

givet udtryk for flere synspunkter, kritiske og positive, men der var ikke et 

enigt uddannelsesnævn. 

Det blev fremført, at opgaven kan ses om en mistro til at uddannelsens 

forvaltning. 

Det blev også fremført at de studerendes retssikkerhed sikres med doku-

mentet. 

Det blev nævnt, at retningslinjerne som er udfærdiget af studienævnet 

ikke har indflydelse på afdelingsledernes ledelsesbeføjelser. 

UN har noteret sig, at der i det vedlagte materiale kan konstate-

res enkelte brud på retningslinjerne, men har tillid til at forde-

lingen af censorer har baggrund i gode faglige overvejelser. 
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UN noterer sig, at det kan være vanskeligt på moduler hvor der 

er flere undervisere, at finde censorer blandt de resterende an-

satte. 

 

2.2 UV-planer 

UN drøftede undervisningsplaner for valgfag efteråret 2019.  

 

Motivationsteori i et uddannelsesperspektiv: 

UV-planen drøftedes med de justeringer der er foretaget. Refleksionspapi-

rets omfang er skåret en smule. Afleveringsdatoen for refleksionspairerne 

er placeret tæt på hinanden af pædagogisk-didaktiske grunde. 

UN noterede sig, at kommentarer til refleksionspapirerne får feedback på 

Black Board ikke i undervisningen. 

”Evaluering” tilføjes matrix. 

UN opfordrer til at der tilføjes en frist for hvornår studerende kan forvente 

at tekster er tilgængelige på Black Board. 

Prøveform angives alene ved link til studieordningen – fraset rammebe-

skrivelse for refleksionspairer. 

Planen er godkendt med forbehold for UNs bemærkninger 

ovenfor. 

 

Lærer- og Pædagoguddannelsespædagogik 

Session 5: det noteres at der alene er angivet undervisers egne tekster – 

kan der findes yderligere? 

Session 8: Forberedelse til undervisningen bør uddybes 

Prøveform angives alene ved link til studieordningen – fraset rammebe-

skrivelse for refleksionspairer. 

UN opfordrer til opmærksomhed på dataetik og GDPR-regler i forbindelse 

med brug af video (jf. session 8). 

Planen er godkendt med forbehold for UNs bemærkninger 

ovenfor. 

 

 

2.3 Studieordningsændringer 2020 

Studienævnet (SN) behandlede påtænkte studieordningsændringer på næ-

ste SN-møde (21. juni 2019), så de kan videreformidles til prodekanens 

vurdering derefter. 

Frederik Pio præsenterede punktet. 

Det forventes fra Studienævnet at se forslag til studieordningsændringer 

d. 21. juni 2019, som kan indstilles til prodekanens foreløbige godkendes. 

Generel Pædagogik overvejer ændringer for: 

Mundtlig eksamen for Almen Pædagogik 

Ny eksamensform for Pædagogik, Samfund og Kultur 
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Forpersonen udfærdiger snarest forslag som fremsendes til 

studienævnet. 

 

3. Orientering & drøftelse 

 

3.1 Årlig Status / Handleplaner 

Afdelingsleder orienterede UN om de endelige handleplaner som skal 

fremsendes til Studienævnets godkendelse og indstilling til Studieleder. 

Handeplanen udfærdiget efter seneste UN-møder og statusmøde med stu-

dieleder Eva Viala. Han gentog pointen fra gennemgangen af Uddannel-

sesdata, nemlig at GP har gode resultater. 

Fokuspunkter fra handleplanen: 

 

Rekruttering: 

Særligt fokus på forberedelse af kommende studerende, og studiegruppe-

dannelse. 

 

Struktur og forløb: 

Der forberedes et seminar om den anvendte litteratur på uddannelsen. 

Det opfordres til opmærksomhed på at der i studieintensitet skal indgå 

den intensiverede eksamensperiode. 

 

Udvikling af uddannelser: 

Feedback udvikles på konkrete moduler. 

Valgfagsudvikling for øget søgning fra egne studerende, herunder Virk-

somhedsprojekt. 

 

Studiemiljø: 

Der er rapport om alumneforeningen på vej. 

Flytning har givet nye muligheder 

Udvikling af virtuel platform 

 

Arbejdsmarked: 

Samarbejde med ARTS Karriere 

Studieordningsændring for harmoni mellem formidlingskompetence og 

prøveformer 

 

UN drøftede om der under rekruttering skal tilføjes et udviklingsarbejde 

der forbereder studerende på et fuldtidsstudium med et højt akademiske 

niveau. 
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Der blev fremført at relevansbeskrivelserne er en svær genre, som kan 

kræve en bedre forberedelse af ansøgerne. Det aftales at tilføje til handle-

planen at forberedelse relevansbeskrivelserne til programmet for Åbent 

hus /informationsaftener. 

 

3.2 Studiestartsprogram 2019 

Til mødet var fremsendt udkast til studiestartspjece for Emdrup og Aar-

hus. Der var enighed om det er lovende programmer. UN havde enkelte 

kommentarer: 

Kommentar til skifttype – kan den ændres? 

Stavefejl: ”Underviserer” rettes 

 

Det blev pointeret at det ikke er en fejl, at der ikke må indtages alkohol, 

det er officiel AU-politik affødt af tidligere uheldige episoder. 

 

3.3 Status på stressproblematik 

Punkte udgik. Emnet blev behandlet under 3.1 

 

3.4 Supplerende evalueringsspørgsmål 

Frederik Pio fortalte, at Studienævnet har besluttet sig for ganske få 

spørgsmål, mens det kan konstateres at modulkoordinatorerne ikke be-

nytter muligheden for at vælge spørgsmål til eget modul. 

Det aftales, at drøfte spørgsmålet igen i det tidlige efterår, når den til for-

målet nedsatte arbejdsgruppe i SN-regi har haft mulighed for at frem-

lægge deres arbejde. 

 

 

3.5 Procesplan for valg af studerende til DPUs demokratiske orga-

ner i E19 

Frederik Pio fortalte at baggrunden for allrede nu at begynde at tænke på 

valget er at det kan være svært få styr på processen. Der kræves således 

rettidighed, for at undgå det hektiske forløb der tidligere har præget forlø-

bet. 

Emnet nævnets i forbindelse med studiestarten og drøftes igen i UN i au-

gust/september. 

 

4. Meddelelser 

4.1 Fra uddannelsesnævnsformanden 

Intet yderligere 

4.2 Fra afdelingsleder 

Alumneforeningen er under udvikling. Der er afholdt et arrangement i for-

året.  
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På afdelingsmøde drøftes APV, hvor spørgsmålet om den gode tone er på 

dagsorden. 

Der følges i øvrigt fortsat op på beslutning om at bibliotekets fagreferenter 

ikke længere tager del i udvælgelsen af relevant faglitteratur (fraset dansk-

sproget). 

 

4.3 Fra studieadministrationen 

Intet yderligere 

 

4.4 Fra studienævnet 

Intet yderligere 

 

4.5 Fra studievejledningen 

Orientering om at der er tildelt lokaler til semestermøder og studiegruppe-

værktøjer. 

Datoen for semestermøde i Aarhus må desværre ændres. 

I uge 34 afholdes webinar om IT-systemerne 

 

5. Eventuelt 

Der bestilles frem over om muligt frokost, gerne i form af smørrebrød (1 vege-

tar). 

 

/For referatet Stephan Reinemer, godkendt pr. 5. september 2019 


