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Anders Kring Hansen,

Præsentationsrunde
Der blev foretaget en præsentationsrunde

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
UN skal godkende referat fra seneste møde 25. juni, hvortil der er indkommet
forslag til revision ift det udsendte udkast.
Referatet blev godkendt

3. Drøftelses- og beslutningspunkter
3.1 Evaluering af undervisning F20
MPO (Emdrup og Aarhus)
- Evalueringerne påpegede, at der er et stort spring i niveauet
fra første semester til dette modul. Der var enighed om, at
niveauet ikke bør sænkes, men det blev drøftet, om dette
kan imødekommes ved en italesættes i en indledende forventningsafstemning både om proces, forløb, opgaver og eksamen (f.eks. kigge på spørgsmål fra tidligere eksamener). I
en forventningsafstemning kunne modulet også sættes i forhold til de øvrige moduler på uddannelsen, så de studerende får en bedre fornemmelse allerede tidligt i semesteret
(og dermed ikke først efter eksamen).
- Der blev efterspurgt mere gruppearbejde i undervisningstimerne. Andre vil dog hellere have, at dette arrangeres uden
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for undervisningen. Det blev drøftet, om der skulle laves en
status på studiegrupperne ved indgangen til semesteret.
De studerende har angivet, at deres arbejdsindsats i modulet er middel, hvilket kan være medvirkende til kommentarerne om niveau.
Der var enkelte kritiske kommentarer, som vil blive taget til
efterretning. Det blev fra studenterside dog påpeget, at evalueringerne denne gang har en anden karakter end tidligere
og derfor måske skal tages med forbehold.
Afslutningen af forløbet blev meget udfordrende pga coronasituationen, men alt i alt gik det meget godt.

AP (Emdrup og Aarhus)
- Overordnet tilfredshed med modulet
- Sammenhængen med MPO evalueres som god
- Vejledningsworkshops, oplæg og gruppearbejde har haft
visse udfordringer, både pga corona men også fordi det ikke
har været obligatorisk (ikke stor nok indsats fra alles side).
Der blev foreslået, at der måske bør fastsættes fokuspunkter
for feedback på studenteroplæg, så der sikres større ejerskab og engagement for opgaven. Dette vil blive taget med
videre.
- Der vil blive arbejdet med planlægningen af placeringen af
oplæg og vejledningsworkshops i modulet.
AP (Aarhus)
- Overordnet stor tilfredshed med modulet
- Der er noget usikkerhed omkring forventningerne til modulet, hvilket der bør gøres mere ved fremadrettet.

3.2 Behandling af forslag til studieordningsændring
UN behandlede forslag fra arbejdsgruppen om studieordningsændring
på AP.

UN havde følgende
- Der blev spurgt til om mundtlighed som forudsætningskrav lever op til studienævnets krav om mundtlighed i
uddannelsen. Det blev oplyst, at det var inden for opdraget fra studienævnet, men da studienævnet ikke har set
forslaget endnu, kan det ikke siges om studienævnet vil
acceptere det.
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Der blev spurgt ind til om, beskrivelsen af modulet ikke
gik videre end den eksisterende formulering i studieordningen. Det blev oplyst at den samlede lærergruppe for
AP havde været ind over forslaget og stod bag den nye
formulering.
Der blev påpeget, at eksamen stadig har samme omfang,
men nu skal de studerende også opfylde et forudsætningskrav, hvilket ikke er optimalt for de studerende.

Der var enighed om, at forslaget sendes videre til behandling på lærermøde (evt. mailhøring), og så vil det blive behandlet på næste UN-møde i
september.

3.3 Opdateringer ift undervisning og corona-relaterede restriktioner
Der blev givet en opdatering på undervisning og coronarelaterede restriktioner for E20.
Studiestarten kommer til at blive afholdt ved fysisk fremmøde.
Der er fundet lokaler så undervisningen kan afholdes fysisk i Emdrup. Det
er derfor ”kun” i Aarhus, at der er coronarestriktioner af undervisningen,
som vil blive afholdt blended.

3.4 Regler om eksamenssprog på uddannelserne på Arts (orientering)
Punktet blev udskudt til næste møde.

3.5 Drøftelse af forholdet mellem professionsbachelorer og akademiske bachelorer (drøftelsespunkt)
Punktet blev udskudt til næste møde.

4. Meddelelser
4.1 Fra uddannelsesnævnsformanden
- Til næste møde skal der arbejdes med formen på undervisningsplaner, Valg på AU, status på møde for studerende på
tværs af campusser, samarbejde med alumneforeningen, årgangsmøde (for 1. og 3. sem. engang i november)
4.2 Fra afdelingsleder
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- Intet nyt
Fra studieadministrationen
- Nyhedsbrev fra Arts Studier var udsendt. Der var en kort
drøftelse af selvplagiat. Der blev påpeget at Urkund ikke virker efter hensigten, hvilket der arbejdes videre med i studienævnet.
Fra studienævnet
- Intet nyt
Fra studievejledningen
- Al planlægning er oppe i luften og skal tænkes alternativt,
hvis det skal afholdes online.
- Lise vil fremover også sidde som observatør i studienævnet i
stedet for Morten
Fra de studerende
- Intet nyt

5. Evt.
Intet
Mødet sluttede 14.30

