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Mødedato: 8. april 2022 kl. 9.00-11.00
Mødested: Emdrup D118 og Zoom
Mødeemne: Masteruddannelsernes Uddannelsesnævn

Deltagere: Monica Susanne Carlsson (forperson), Vibe Aarkrog, Kristine Kous-

holt, Bergthora Kristjansdottir, Signe Hinge (AAU) og Kim Behrens Jessen (referent)
Gæst under pkt. 3: Christian Sandbjerg Hansen
Afbud: Rie Thomsen, Helene Ratner, Rasmus Sandau Christensen (stud MVLK),
Anna Karlskov Skyggebjerg (studieleder),

Referat

1.

Godkendelse af dagsorden
UN godkendte dagsorden

2.

Opfølgning på godkendt referat fra forrige møde
UN fulgte op på det godkendte referat fra sidste møde.
Der var fulgt op siden sidst.

3.

Ny studieordning for Master i special- og socialpædagogik (drøftelsespunkt)
Christian Sandbjerg Hansen præsenterede arbejdsgruppens foreløbige arbejde og
udkastet til ny studieordning. Udkastet er lavet på baggrund af erfaringsopsamling i fagmiljøet og et aftagermøde i marts.
UN kommenterede på præsentationen og udkastet til kompetenceprofil og studiediagram for uddannelsen.
Planen er at udkastet nu sendes i høring i fagmiljøet, hvorefter det rettes til og
fremsendes som et samlet udkast til behandling på næste UN møde.

4.

Meddelelser
a. Nyt fra Studienævnet
i. Referat fra seneste møde findes her.
- SN spørgsmål til undervisningsevaluering E2022 – på
dagens UN-møde som pkt. 8.
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-

Evaluering af Åbent Hus-Online februar 2022.
UN drøftede om online formatet for masteruddannelserne fungerede. 80-90 % af evalueringerne var meget tilfredse med online formatet, og koordinatorerne
synes også at det er det helt rigtige format.
- Evaluering af Mødestedet.
UN drøftede dette kort.
b. Nyt fra UN-forperson
i. Tiltrådt d. 9. marts. Kort præsentation af egne erfaringer med
masteruddannelser
ii. Kort opsummering på masterseminaret mandag d. 4. april
c. Nyt fra koordinatorerne
i. Ny koordinator på DSA efter sommer bliver Lars Holm.
ii. Der er kommet ny modulansvarlig på TReP modul 3 (Line L
Mørch) og 4 (Louise Tidman)
iii. TReP arbejder meget med portfolioeksamen. Erfaringsdelingen omkring portfolioeksamen på masterseminaret kan måske også benyttes i udviklingen af eksamensformen.
d. Nyt fra administrationen
i. Nyhedsbrev fra Arts Studier (link)
- Ny beskikkelsesperiode og ændringer af censorkorps
pr. 1. april 2022
- Årlig status og uddannelsesevalueringer 2022
ii. Indkaldelse af undervisningsplaner og budget for E22 sendes
ud senere i dag.
iii. Signe arbejder på steder for internat. Alle opfordres til at
komme med gode bud på steder.

5.

Eksterne eksperter, aftagerkommentering og evalueringsfokus til uddannelsesevalueringer (drøftelsespunkt)

Vibe præsenterede UN for en bruttoliste af eksterne eksperter. UN spurgte til
om der ikke skulle være 3 aftagere, hvilket der lige vil blive fulgt op på. Der vil
blive identificeret en aftager fra en professionshøjskole, hvis dette er nødvendigt.
Rie havde fremsendt en bruttoliste af eksterne eksperter, som UN ikke havde
kommentarer til.
UN drøftede også hvilke aftagere fra instituttets aftagerpanel (link til DPUs
aftagerpanel: https://dpu.au.dk/om-dpu/aftagerpanel), som skal tilbydes
mulighed for at kommentere på evalueringsrapporten.
MVLK: Tobias Hoygaard Lindeberg, udviklingsdirektør, DEA
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6.

Redegørelse for brug af intern bedømmelse på Masteruddannelserne
(drøftelsespunkt)
Studienævnet ved DPU har i marts 2019 besluttet, at de respektive uddannelsesnævn skal tilse at ”Retningslinjer for intern censur ved DPU – af april 2018” overholdes.
Uddannelsesnævnet havde således til opgave at påse, at regler og retningslinjer
overholdes i forhold til omfang og fordeling af intern censur mellem de ansatte.
Uddannelsesnævnet gennemgik brugen af interne bedømmere ved vintereksamen
2021/22. På TReP har man for efteråret 2021 ikke levet op til alle retningslinjerne. Det vil der blive rettet op på fremover. Herudover var der ingen problemer
med overholdelse af reglerne.
UN indberetter bemærkningerne videre til SN-mødet den 26. april 2022 (indberetning sendes til SN-sekretær allersenest 19. april 2022).

7.

Årlig status 2022: Status på handleplan 2021 (drøftelsespunkt)
Da data for 2022 først udsendes medio april, var der til orientering udsendt oversigten for uddannelserne fra 2021. På mødet vil oversigten kort blive gennemgået.
Overordnet set ser det rigtig godt ud på masteruddannelserne.
Koordinator gjorde status på uddannelsernes handleplan fra sidste år og denne
status blev kvalificeret af UNs medlemmer. Pga. afbud kunne UN ikke tage en opsummering på MPV og MUL på dagens møde.
MVLK:
- Der er gjort en del med markedsføring, men dette skal forsætte og handlingen skal derfor også fremover forblive på handleplanen
- Der er i 2021 oversigten udfordringer med forskningsdækningen på uddannelsen, da der anvendes mange udenfor DPU, men dem der anvendes er forskere – bare ikke på DPU. I den oversigt som vil blive fremsendt senere i
april er forskningsdækningen dog ikke længere en udfordring.
- Arbejdet med masterpædagogik er gået helt fantastisk, hvorfor arbejdet skal
forsættes
- Studiemiljøet er blevet forbedret kraftigt med indførelse af internatet. Ånden
fra dette forsætter efterfølgende gennem uddannelsen, hvilket er rigtig godt,
og derfor skal det forsættes.
TReP:
- Internatet har virkelig været en god indføjelse, som har understøttet studiestarten og holdfølelsen (studiemiljø og netværksdannelsen)

ARTS
AARHUS UNIVERSITET

Referat
Kim Behrens Jessen
Dato: 8. april 2022

Side 4/5

-

Der er arbejdet med inddragelse af de studerendes arbejdserfaringer, men
det skal der også arbejdes med fremadrettet
Undervisningslokalerne i Aarhus var lige blevet løst, men til modul 2 var det
igen et problem. Dette skal der derfor arbejdes videre med.

DSA:
- Ingen handleplan til opfølgning

8.

UN spørgsmål til undervisningsevaluering Efterår (drøftelses- og beslutningspunkt)
Uddannelsesnævnet fik mulighed for at vælge obligatoriske spørgsmål på UN-niveau – ud over de 2 obligatoriske AU- spørgsmål og evt. studienævnets obligatoriske SN-spørgsmål og obligatoriske EVU spørgsmål. UN kan selv formulere flere
spørgsmål, der vil være med i alle undervisningsevalueringerne på uddannelsen.
UN besluttede at anvende de to første SN-spørgsmål.
UN ønsker at:
- UN overvejer desuden om der skal formuleres særskilte evalueringsspørgsmål til valgfagene. (valgfag skal dog have egne spørgsmål)
- Fortsætte med de 2 spørgsmål om internat på modul 1 (bortset fra på DSA
modul 1)
- Der formuleres et spørgsmål om placeringen af valgfag i forhold til de obligatoriske moduler (modul 2 og 3) i F22 og E22 (bortset fra på DSA modul 3).
Kristine formulerer dette spørgsmål.
- Spørgsmål om den administrative støtte til studerende før og under afvikling
af modulet. Monica og Signe overvejer videre om dette spørgsmål.
Monica præsenterede endvidere bilag med forslag til evalueringsspørgsmål til
masterprojektet, inspireret af DPU’s specialesemesters evalueringsspørgsmål,
som også inkluderer spørgsmål til vejledningen. UN aftalte, at der til F23 skal aftales evalueringsspørgsmål til masterprojektet.
Næste skridt.
Monica og Signe sender rettelser og nye spørgsmål til akjensen@cas.au.dk senest den 1. maj 2022 i skabelonen.

9.

Punkter til kommende møder F22
9. maj
• Behandling af udkast til studieordning for MA i special- og socialpædagogik
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•
•
•

Behandling af udkast til undervisningsplaner for modul 1 og 3 (MVLK,
TReP og DSA) og valgfag (bl.a. aktivitetskravene til eksamen)
Årlig status inkl. data (forsat)
Behandling af udkast til handleplaner

13. juni
• Indstilling af studieordning for MA i special- og socialpædagogik
• Endelig godkendelse af undervisningsplaner for modul 1 og 3 (MVLK,
TReP og DSA) og valgfag,
• Udkast til oversigt over valgfagsudbud i 2023
• Godkendelse af handleplaner
• Behandling af øvrige undervisningsplaner E22
Punkter der ikke er placeret:
Til info: Øvrige opgaver, der fortsat er i proces og drøftes på kommende møder
 Mulighed for meritoverførsel (ønske fra Rie)
 Opfølgning på handleplaner (løbende)
 Oplæg ved CED om muligheder for støtte til studerende
 EDU IT værktøjer (mail fra Bente CED – nov 2021)
 Drøftelse af eksamensdatoer før jul (feb 2022)
 Evalueringsspørgsmål til masterprojektet i F23 (UN-møde
april 2022)

10. Eventuelt
Intet
Mødet sluttede 11.05

