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1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt 
 

2. Opfølgning på godkendt referat  
Der var ingen opfølgning på det godkendte referat.  

 
3. Meddelelser 

a. Fra uddannelsesnævnsformanden 
- Dan sender omkring 1. april besked ud om undervisnings-

planer til E20. Disse skal indleveres til primo maj og be-
handling på UN 12. maj.  

- Cheftutorer er nu blev fundet (to på hver campus). Alle ind-
kaldes til intromøder i slutningen af marts, hvor de præsen-
teres for rammer, procesplan mv. Cheftutorerne inviteres til 
næste UN-møde for at drøfte program for studiestarten. 

- Biblioteket i Emdrup er under ombygning, hvilket har be-
tydning for specialelæsepladser. Alle specialestuderende har 
dog fået en plads andre steder på campus. Åbningstiderne i 
ombygningsperioden er reduceret og det går bl.a. ud over 
adgang til semesterhylderne. De studerende i SN opfordres 
til at lægge pres på biblioteket for at få flyttet semesterhyl-
den. 

- Der igangsættes en proces for studieordningsændring frem 
mod 1. nov. 2020. Det første møde er mandag d. 16. marts i 
en arbejdsgruppe med modulkoordinatorer. Lars-Henrik 
havde opfattet, at arbejdsgruppen skulle være UN + modul-
koordinatorer.  UN drøftede mulighederne for, at Kristine 
og Anders evt. kan indgå i arbejdsgruppen, samt at denne 
evt. understøttes af Kim. Frederik går videre med 
dette. Arbejdsgruppen vil indstille til lærergruppen og UN.  

Mødedato: 6. marts 2020 kl. 12.30 – 15.00 
Mødested:  Emdrup A302, Aarhus 1483-525 Det Blå Rum 
Mødeemne: 2. møde i Uddannelsesnævnet for Generel pædagogik (UN)  
 
Medlemmer: 
Frederik Pio (formand), Lars-Henrik Schmidt, Niels Bonderup Dohn, Kristine Louise 
Gustafsson (næstformand), Anders Kring Hansen,  
Suppleanter: Alva Ly Autrup,  Sille Hetland, 
 
Tilforordnede 
Dan Fog Enevoldsen (AAU), Lise Skjøt Møller (studievejl.), Kim Behrens Jessen (SNUK, 
referent) 
 
Afbud:   Luise Lykkegaard Nøhr, Oliver Kauffmann, 
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- Der er kommet optagelsestal. Der er ca. 225 ansøgere til ud-
dannelsen. Der læses relevansbeskrivelser ultimo april. 

b. Fra afdelingsleder 
- Afbud 

c. Fra studieadministrationen 
- Der var udsendt nyhedsbrev for Arts Studier for februar og 

marts. Der er studerende på GP, som har tilmeldt sig til 
Company Dating, som ikke kunne komme til, fordi det blev 
aflyst med begrundelse om for få tilmeldte.  

d. Fra studienævnet 
- Studienævnet besluttede at det nye fordelingskriterie til 

valgfag skal være alle førsteprioriteter på samme campus. 
Ved flere end max vil de studerende blive fordelt ved lod-
trækning. 

- På studienævnsmødet var der kritik af GP’s valgfagsudbud 
mhp. lighed mellem de to campusser. UN blev bedt om at 
overveje dette i fremtiden. De studerende ønsker at have 
mulighed for at tilgå de samme kurser på begge campi, nu 
da man ikke må søge på tværs længere. UN drøftede dette 
og besluttede, at det skal tages op på et senere UN-
møde. 

e. Fra studievejledningen 
- Valgfagskriterierne er nu lagt online på valgfagssiden. De 

studerende opfordres til at prioritere 5 valgfag.  
 
 
 

4. Drøftelses- og beslutningspunkter 
 
4.1 Undervisningsevalueringer E19 

UN drøftede den manglende evaluering af efterårets undervisning.  
Overordnet set er der god tilfredshed. Der har manglet lidt rød tråd i for-
løbet. Der har været nogle sproglige udfordringer, hvilket var forventeligt, 
da underviser ikke har været i Danmark så længe. De bekymringer, der 
tidligere er blevet luftet om forløbet, ser ikke ud til at have været et pro-
blem, og eksamen blev i sidste ende afholdt uden, at nogen har haft be-
mærkninger til det sproglige, hvilket er meget positivt.  
De studerendes engagement i det sociale er også her meget lavt, hvilket 
desværre er i tråd med nogle af de øvrige evalueringer. Der blev drøftet 
hvad årsagere til dette kan være. De studerende mente ikke, at man burde 
hænge sig for meget i dette, da der kan være meget individuelle forhold til, 
om man engagerer sig eller ej. Der kunne dog godt overvejes, om der in-
formeres tilstrækkeligt om sociale arrangementer. 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/tilvalg-valgfag-mv/valgfag-dpu/
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4.2 Specialeevaluering 
UN drøftede indstillingen fra Studienævnet om specialeevaluering.  
De studerende foretrak model 2, hvor der sendes spørgeskema ud pr. mail til 
alle der netop har afleveret speciale. 
 
Der var forskellige kommentarer til de foreslåede spørgsmål: 
- Gruppedynamik og samarbejde spørgsmålet står to gange 
- Der er mange spørgsmål, og måske spørges der om for meget. De stude-

rende var dog godt tilfredse med, at det bliver muligt at komme med en 
uddybende feedback efter et så stort arbejde som specialet/studiet. VEST 
er også meget interesseret i at høre hvilke arrangementer og tiltag der har 
en positiv effekt. 

- Det kunne være interessant at få evalueringer for hver enkelt uddannelse.  
- Der skal evalueres på evalueringen. 

 
Frederik og Kristine tager UN’s kommentarer med til studie-
nævnsmødet d. 19. marts. 
 
 

4.3 Afholdelse af workshop om studiegruppeværktøjer 
UN drøftede om og hvordan, der skal afholdes workshop om studiegrup-
peværktøjer. 
 
UN ønskede at workshoppen skal indgå i Didaktik og Læring gerne så tid-
ligt som muligt i semesteret, gerne i uge 36/den første uge med undervis-
ning. Der er planlægningsmøde i modulet d. 23. marts, hvor Lise bliver in-
viteret til. 
 
 

4.4 Forhåndsgodkendelse af valgfag efterår 2020  
Studienævnet har drøftet uddannelsernes påtænkte udbud af valgfag 
for efteråret 2020 og uddannelsernes vurdering af forhåndsmeritering 
af valgfag udbudt ved DPU af andre end egen uddannelse.  
 
UN drøftede sagen og forhåndsgodkendte alle valgfag.  

 
5. Evt. 
Intet 
 
Mødet sluttede 14.20 


