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1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger 

 

2. Meddelelser 

2.1 Fra studienævnet:  

Effektivisering af studienævnets arbejde med godkendelse af undervisningspla-

ner: Det er for omfattende, hvis alle skal læse alle undervisningsplaner, hvorfor 

det på studienævnsmødet blev foreslået, at enkelte uddannelser ’bytter’ og læser 

hinandens planer. Der blev dog ikke vedtaget noget endeligt. 

Intern censur: nævnet havde en diskussion af formuleringen af retningslinjer 

for intern censur ved 3. prøveforsøg. Teksten er nu ændret, så der ved 3. prøve-

forsøg SKAL tilstræbes at udpege ny intern censor/bedømmer. 

Undervisningsevaluering: uddannelsesnævnene skal melde tilbage til studie-

nævnet i forhold til undervisningsevaluering. Uddannelsesnævnsformand laver 

en sammenfatning i samarbejde med afdelingsleder og en eller flere studerende. 
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2.2 Optag 2018: Man har på Pædagogisk psykologi gennemlæst omkring 1000 rele-

vansbeskrivelser i forbindelse med optaget. Der optages 120 i Århus og 140 i 

Emdrup. 

2.3 Orientering fra afdelingsleder: AU’s bestyrelse er bekymrede for, om universite-

tet har en klar praksis for erstatningstimer i forbindelse med aflysning af under-

visning. Alle universiteter skal melde ind, hvor mange såkaldte konfrontation-

stimer de studerende tilbydes. Dette tælles typisk ud fra undervisningsplanerne, 

som ikke tager højde for, at noget undervisning eventuelt aflyses. Derfor er man 

bekymret for, hvordan man håndterer, hvis undervisning aflyses grundet syg-

dom – og studerende dermed får færre konfrontationstimer end angivet i un-

dervisningsplanerne.  

På Pædagogisk psykologi tilstræber man at give erstatningsundervisning, men 

der er tilfælde, hvor det ikke kan lade sig gøre. 

De studerende har oplevet, at undervisningen har været aflyst to gange – den 

ene gang er blevet erstattet, den anden gang kunne det ikke lade sig gøre. De 

studerende har ikke oplevet det som et stort problem, men det kan være en ud-

fordring at indhente aflyst undervisning på en meningsfuld måde. 

Hvorvidt undervisningen kan erstattes, afhænger af undervisningens karakter. 

Generelt er det lettere at erstatte forelæsninger end labholdsundervisning, som 

knytter sig tæt til en bestemt forelæsning. 

Det blev påpeget, at det også er vigtigt at forholde sig til problematikken i for-

hold til de moduler, hvor vejledning gives i grupper på vejledningshold. Char-

lotte tager spørgsmålet op i studienævnet. 

  

3. Årlig status 

Se bilag til referatet. 

 

4. Undervisningsplaner – E18 

 

Modul 1:  

Der er ikke foretaget store ændringer i forhold til planen for efteråret 2017. Der er fjer-

net en forelæsning om poststrukturalisme og tilføjet en forelæsning om psykodyna-

mik. Planen fungerer ud fra en kronologisk og emneinddelt rækkefølge. 

 

Kommentarer:  

Der er stor forskel på opsætning og på sideantal de forskellige forelæsninger imellem. 

Det bør ensartes, både hvad angår indhold og sprog. 

De studerende var glade for workshoppen om argumentation, som blev afholdt i efter-

året 2017. 

Informationskompetencer – bør skydes til 2. semester, fordi det i udgangspunktet ikke 

er kompetencer, som de studerende skal bruge på 1. semester. 
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De studerende foreslog en workshop om, hvordan man fremlægger kort og præcist og 

mundtlig præsentation. 

 

Evaluering bør fremgå af undervisningsplanen den næstsidste undervisningsgang.  

 

Modul 4: Valgfag: 

Indholds- og formålsbeskrivelser er ikke på plads for alle valgfagene.  

I det hele taget bør planerne ensrettes. 

Der er krav om ca. 800 siders litteratur. 

Der er valgfag, hvor der står, at de studerende skal aflevere en opgave om ugen.  

Jf. 2017-studieordningen er der dog ikke krav om aktiv deltagelse. Der skal afleveres 

en afsluttende opgave på 7-10 normalsider. 

 

Det blev foreslået, at der laves en overordnet skabelon for undervisningsplan til valgfa-

gene. 

 

Simon følger op. 

 

Modul 5: Problemanalyse og intervention: 

Uddannelsesnævnet var ikke umiddelbart i stand til at gennemskue, hvordan modulet 

er bygget op? Nævnet ønsker derfor en beskrivelse af tematikken og interventionerne? 

 

Hvordan begrunder man at noget er en relevant intervention – det kunne være om-

drejningspunktet for de enkelte forelæsninger. 

 

Nævnet bemærker, at der er noget med både omfang, sværhedsgrad og antal egne tek-

ster. Det er modul 5, sidste modul før specialet, og det skal niveauet i højere grad af-

spejle – litteraturen skal tilføje noget til det, de studerende allerede har beskæftiget sig 

med i uddannelsens tidligere moduler. 

Litteraturen til flere af undervisningsgangene vurderes at være for let, både hvad angår 

antal sider og fagligt niveau.  

Givet modulets profil vil det give god mening at tilføje international litteratur. 

 

Der skal være ca. 1600 siders litteratur til modulet. 

 

5. Obligatoriske grupper på modul 2 

Studienævnets forretningsudvalg har oplevet en stigning i ansøgninger fra studerende, 

som ønsker dispensation til at aflægge eksamen i modul 2 individuelt. 

På den baggrund opfordrer forretningsudvalget til, at man i uddannelsesnævnet disku-

terer, om man fortsat skal have obligatorisk gruppeeksamen - og i givet fald om grup-

pestørrelsen kan ændres, så det bliver mindre sårbart, hvis en studerende melder sig 

ud. 



 

 
ARTS 

AARHUS UNIVERSITET 

 

 

Referat 
 

Pernille Munkebo 

Hussmann 

 

Dato: 22. maj 2018 

Ref: PMH 

 

Side 4/4 

De problemer de studerende oplever i grupperne, taler i øvrigt også for, at man venter 

med at fokusere på eksamen, til de studerende har en klarere ide om formålet med 

modulet og eksamen. 

 

Det blev foreslået, at man øger gruppestørrelsen til 3-5 studerende.  

Der var i nævnet enighed om, at man holder fast i tvungen gruppeeksamen – ikke 

mindst fordi der blandt PPR-aftager lægges stor vægt på samarbejdskompetencer. Der 

var dog også enighed om, at der så skal sættes mere tid af til gruppedannelse og res-

sourcer til at få grupperne til at fungere. 

 

Der blev spurgt til, om det vil være en hjælp, hvis man allerede på 1. semester hjælper 

de studerende til at arbejde sammen med flere andre studerende – som et led i at 

styrke gruppedannelsesprocessen. 

 

Labholdene på modul 2 er i år sammensat anderledes end man gjorde det sidste år på 

modul c. I år er holdene videreført fra modul 1. Måske kan det have en betydning for 

antallet af konflikter i grupperne? 

Ansvaret for gruppedannelse skal ikke alene ligge hos de studerende, det er også 

VIP’ernes ansvar, at grupperne dannes på en ordentlig måde. VIP’erne skal have res-

sourcer til at håndtere når grupperne ikke fungerer. I den forbindelse bør vedtages 

nogle understøttende retningslinjer.  

 

Uddannelsesnævnet indstiller til, at gruppestørrelsen ændres til 3-5 studerende. 

Pernille følger op i forhold til ændring i studieordningen. 

 

6. Plan for valgprocessen til uddannelsesnævn og studienævn 

Udsættes til mødet i juni. 

 

7. Modul 3 – opfølgning efter eksamensaflevering 

Der har angiveligt været en del snak blandt de studerende omkring individuelle mail-

korrespondancer mellem enkelte studerende og undervisere. Der er angiveligt blevet 

givet, hvad der tangerer personlig vejledning.  

Det blev på uddannelsesnævnsmødet bekræftet, at der har været en del mails fra stu-

derende i forbindelse med eksamen. Forståelsesspørgsmål er blevet besvaret, mens 

spørgsmål vedr. selve løsningen af opgaven ikke er blevet besvaret. 

 

Det blev vedtaget, at der fremover angives en begrænset spørgetid på BlackBoard, hvor 

de studerende kan stille forståelsesspørgsmål på Black Board, og at svarene så også de-

les på Black Board. 

 

8. Evt. 


