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Mødedato: 16. april 2018 
Mødested: Emdrup D120 Videolink (25); 1483-556 DPU Videolink (16) 
Mødeemne: Møde i Uddannelsesnævnet for Uddannelsesvidenskab 
 
Medlemmer 
Jonas Andreasen Lysgaard (formand), Bente Elkjær, Kristina Mariager-Anderson, Katja 
Brøgger, Søren Christensen, Thomas Clausen, Ditte Marie Thomsen (næstformand), 
Malene Sillas Jensen, Jens Kjær Riemer, Sara Wilson Nissan, Christina Bjerregaard 
Wind, Cecilie Früstück Rasmussen 
 
Suppleanter 
Hans Kappel Skau, Nanna Westersø Thorbjørnsen, Maria Kirkegaard Møller 
 
Tilforordnede 
Pia Bramming, Birgitte Dam, Johan Bundgaard Nielsen, Daniel Feldballe Støjberg Kar-
dyb, Louise Staall Knudsen (studenterstudievejleder) og Dorte Puggaard (ref.) 
 
Afbud  
Jens Kjær Riemer, Cecile Früstück Rasmussen, Bente Elkjær, Kristina Mariager-Ander-
son 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer 
 
2. Meddelelser 

 
a. Nyt fra Studienævnet 

Jonas refererede fra sidste SN-møde.  
Jf. referat af 22. marts her: http://stude-
rende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalg-
ognaevn/studienaevn/dpu/ 

 
b. Nyt fra afdelingen/administrationen 

Pia informerede om nyt fra Campus-udvalget og gav 
en kort status på projektet om EDU IT. 
 
Herudover informerede Pia om, at afdelingen arbej-
der på at kunne udbyde en større grad af engelsk-
sproget undervisning i fremtiden – dette som et led i 
AUs satsning på internationalisering.  
 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/dpu/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/dpu/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/dpu/
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Slutteligt blev nævnt, at der forventes en afgørelse 
vedr. nye ansættelser i afdelingen inden sommerfe-
rien. 

 
c. Nyt fra de studerende 

De studerende meddelte, at der har været problemer 
med systemet omkring undervisningsevaluering, som 
er lukket ned før tid. Birgitte sørger for, at systemet bli-
ver åbnet igen. 
 
De studerende spurgte til, hvorvidt det er muligt at få 
dispensation til at skrive speciale efter reglerne i 
2018-studieordningen på KA.  
Birgitte og Dorte informerede om, at studerende, der 
skriver speciale i indeværende semester (F18) fortsat 
skal følge omfangskravet i 2013-studeordningen, idet 
den nye ordning først træder i kraft pr. 1/9-18.  
Studerende, der skal skrive speciale i F19 kan enkelt-
vis søge Studienævnet om dispensation, hvis de øn-
sker at skrive speciale efter 2018-ordningen.  
Evt. spørgsmål rettes til Birgitte eller Dorte (Studienæv-
net)  

 
d. Nyt fra arbejdsgrupper 

Både Thomas (mødeleder i arbejdsgruppen om eva-
luering) og Jonas (mødeleder i arbejdsgruppen om 
studiegrupper) meddelte, at der er indkaldt til første 
møde.  

 
3. Pilotprojekt om anonymisering af opgaver 

På anmodning fra SN skal UN tage stilling til om projektet skal 
køre videre på uddannelsen og i så fald på hvilke moduler. 
 
Jonas informerede kort om projektet, som er igangsat af SN 
og hidtil har været afprøvet på modul 2 (BA). 
UN drøftede herefter fordele og ulemper og besluttede, at 
projektet skal fortsætte på modul 2 (BA) i E18 og endvidere 
skal indrulles på modul 2 (KA) i samme semester. 
Jonas meddeler dette til SN.  
Endvidere blev det vedtaget, at fagmiljøet udarbejder en pro-
cedurebeskrivelse, som præsenteres for UN på et senere tids-
punkt.  
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4. Støtteerklæring fra ARTS-rådet ang. rapport fra UFM 
Ditte præsenterede kort tankerne bag støtteerklæringen.  
UN støtter op om punkterne – formand og næstformand skri-
ver under på vegne af UN.  

 
5. Udbud af tompladser i E18 og F18 

SN ønsker UNs tilkendegivelse af, hvorvidt uddannelsen fort-
sat ønsker at udbyde tompladser på både BA og KA. 
Det blev vedtaget, at tompladsordningen udbydes som hidtil.  
Jonas meddeler dette til SN inden fristen den 27. april.  

 
6. Manglende feedback på eksamensopgaver på modul 2 (BA) 

I forbindelse med at en stor del af de studerende på modul 2 
(BA) ikke har modtaget rettidigt feedback på eksamensopga-
ver, efterspurgte de studerende en redegørelse for hvad der 
fra uddannelsens side gøres i situationer, hvor fristen for feed-
back ikke overholdes.  
 
Pia og Birgitte beklagede den aktuelle situation på modul 2, 
og forklarede samtidig, at der er blevet gjort meget for at 
håndtere situationen på bedst mulig vis.  
 
De studerende efterspurgte herefter en procedure for, hvor-
dan en lignende situation kan håndteres i fremtiden. Pia 
nævnte i den forbindelse, at det ikke er muligt at lave proce-
durebeskrivelser for ikke-planlagte problemstillinger. 
 
Birgitte nævnte slutteligt, at den aktuelle problemstilling forsø-
ges løst hurtigst muligt.  

 
7. Drøftelse af temaer fra Arts Uddannelsesdag 

Som inspiration til fremtidige drøftelser/projekter i UN, infor-
merede Jonas og Ditte om forskellige temaer fra Arts Uddan-
nelsesdag – herunder ’forskningsintegration’, ’fagidentitet og 
meningsfulde fællesskaber på 1. semester’ og ’gode projekt-
orienterede forløb’.  

 
8. Postludium (på gensyn til Jonas, velkommen til Thomas) 

Jonas takkede af og meddelte, at han er tilbage fra barselsor-
lov til november. 
Thomas informerede kort om nogle af de fokusområder han 
har i sigte at arbejde med under sit virke som UN-formand: 1) 



 
 

ARTS 
AARHUS UNIVERSITET 
 
 

 

Projekterne i de to arbejdsgrupper, 2) Proceduren omkring til-
bagemelding til modulkoordinatorer efter behandling af un-
dervisningsevalueringer samt 3) En klarere definition af sup-
pleanters rolle i UN.  

 
9. Kommunikation 

Studerende kommunikerer beslutninger videre til medstude-
rende.   
Jonas og Ditte taler sammen om støtteerklæring 

 
10. Evt. 

Birgitte efterspurgte hjælp til rekruttering af KA-tutorer i Aar-
hus. Sara og Maria forhører sig blandt medstuderende.  

     


