
 
 

 

 

Studienævnsbetjening og 
uddannelseskvalitet (SNUK), AR 
Aarhus Universitet 
Tåsingegade 3 
8000 Aarhus C 

Tlf .: +45 8715 0000 
E-mail:  hum@au.dk 

Web: 
medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/a

dministrationscenter-arts/arts-
studier 

 

Godkendt referat 
 
Annike Vestergaard 
Martínez 
 
Dato: 9. december 2019 

 

Side 1/5 

ARTS 
AARHUS UNIVERSITET 
 
 

Mødedato: 9. december 2019 kl. 12.30-14.30 
Mødested: Emdrup D118 - Aarhus 1483-523 (Det blå rum) 
Mødeemne: Uddannelsesnævnet for kandidatuddannelsen i pædagogisk socio-
logi 
 
Deltagere 
Undervisere: Anne Larson (formand), Niels Rosendal Jensen (afdelingsleder og 
medlem), Felix Weiss, Jørn Bjerre 
 
Studerende: Kamilla Østergaard Mouritsen (næstformand), Emil Nielsen, Kasper 
Sørensen, Benedikte Beckman Nygaard. 
 
Suppleanter: Trine Lovisa Berg (ny suppleant fra 1. februar 2020) 
 
Observatører: Dan Fog Enevoldsen (AAU), Maria Solhøj Madsen (VEST), Annike 
Vestergaard Martínez (Arts studier, referent). 
 
 
Fraværende: Dirk Michel-Schertges, Trine Høyer Eriksen (suppleant) 
 

1. Valg af ordstyrer 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Orientering 
3.1 Fra uddannelsesnævnsformanden 
3.2 Fra afdelingsleder 
3.3 Fra studienævnet 
3.4 Fra øvrige medlemmer af UN 
3.5 Fra Studievejledningen 
3.6 Fra administrationen 

4. Beslutningspunkter 
4.1 Studiegruppeværktøjer, studiestart 2020 – form og rammer for 
samarbejde mellem studievejledning og tutorer 
4.2 Godkendelse af undervisningsplaner F20 

5. Diskussionspunkter 
5.1 Drøftelse af de studerendes fremmøde og studieaktivitet 
5.2 Proces for eksamensplaner og 1-års procedure for 
undervisningsevaluering 
5.3 Kandidatoptag – gentænkning af relevansbeskrivelser 

6. Forslag til kommende møder 
6.1 Forslag til kommende UN-møder 
6.2 Eventuelle forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 

7. Evt. 
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REFERAT 
1. Valg af ordstyrer 
Anne Larson blev valgt som dagens ordstyrer. 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
3. Orientering  
3.1 Fra uddannelsesnævnsformanden 
- På lærermøde har man blandt andet drøftet undervisningsevaluering og Anne Lar-

son blev endnu en gang bekræftet i at der er behov for at prøveformen på valgfag 
ændres. 

- Studienævnet har behandlet de ønskede studieordningsændringer 
Prøveformer på 2. semester 
Der var ros til den skriftlige indledning til forslaget, som gav en god rammesæt-
ning. Der blev udtrykt tilfredshed med forslaget. Studienævnet valgte at indstille 
forslaget til prodekanens godkendelse. 
Virksomhedsprojektet 
Studienævnet besluttede, at forslaget skal skrives igennem i forhold til kommenta-
rerne på mødet. Det reviderede forslag vil blive taget op igen på næste/kommende 
SN-møde. 

 
3.2 Fra afdelingsleder 
- DPU aftagerpanelmøde afholdt den 21. november 2019. Temaet var samarbejde 

mellem studerende og omverden. 
- Valgfagsprocessen for efterår 2020 er i gangsat. Godkendelse af valgfagsudbud 

sker på UN-mødet den 7. februar 2020. 
Dan Fog Enevoldsen har udsendt en Survey til alle studerende på 1. semester med 
henblik på at indsamle interessetilkendegivelser ift. valgfagsønsker i E20. 

 
3.3 Fra studienævnet 
Studienævnet har blandt andet drøftet evaluering af kandidatstudiestart, studieord-
ningsændringer og proces for eksamensplaner og 1-års procedure for 
undervisningsevaluering (dagsordensat på dagens UN-møde). Studienævnet fortsætter 
drøftelserne i foråret om evaluering af 4. semester på et senere tidspunkt. 
 
 
3.4 Fra øvrige medlemmer af UN 
De studerende gjorde opmærksom på forskellige problematikker vedrørende bibliote-
kerne, f.eks. åbningstiderne. De studerende adresserer problematikkerne i Studienæv-
net. 
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3.5 Fra Studievejledningen 
I efteråret 2019 er der sendt mail med tilbud om samtale til BA- og KA-studerende, der 
er mere end 30 ECTS forsinkede. På pæd. soc. er der sendt brev ud til 43 studerende i 
E19, 52 i E18 og 37 i E17. 
Sif Knudsen og Anne Larson har deltaget i et møde med Maria Solhøj Madsen omkring 
planlægningen af semestermøderne på 2. semester. Fokus vil være på studiegruppe-
værktøjer og kompetencer. Derudover skal der snakkes generelt om, hvordan de stu-
derende har det. Semestermøderne er planlagt til uge 9. 
 
3.6 Fra administrationen 
Arts Studier fortalte kort om Uddannelsesdagen. Alle medarbejdere og studerende på 
Arts er inviteret til Arts Uddannelsesdag, der i år sætter fokus på det faglige og sociale 
studiemiljø under temaet ”Studieglæde”. Uddannelsesdagen afholdes den 25. februar 
2020 kl. 10.15-16.00 i Centralværkstedet og der vil snarest komme et link til tilmelding 
på både Arts’ studieportal og Arts’ medarbejderportal. 
henviste til det seneste nyhedsbrev fra Arts Studier. 

- Bilag 03.6.1 11 november 2019 Nyhedsbrev fra Arts studier 
 
4. Beslutningspunkter 
4.1 Studiegruppeværktøjer, studiestart 2020 – form og rammer for samarbejde 

mellem studievejledning og tutorer 
UN drøftede hvorvidt man ønsker, at VEST skal tilbyde aktiviteten ved studiestarten 
2020. Herunder på hvilket tidspunkt og hvordan man sikrer en god koordinering med 
tutorerne ift. indsatsen. 
 
Beslutning:  
1. UN besluttede at VEST laver oplæg om studiegruppeværktøjer. 
2. UN besluttede ikke at lægge sig fast på placeringen af oplægget. UN ønskede at af-

venter behandling i SN i forhold til om oplægget skal placeres i uge 35 eller alter-
nativt uge 36.  

3. UN besluttede med henblik på at understøtte en god koordinering med tutorerne 
at strømline studiestartsforløbene i Aarhus og Emdrup. Dette sker ved at UN 
fremover skal godkende et standardprogram for studiestarten på pædagogisk soci-
ologi. VEST deltager på et indledende møde mellem AL og tutorer, og præsentere 
studiegruppeværktøjer, så der tages højde for dette ift. planlægningen af øvrigt 
indhold i studiestartsdagene. 

 
4.2 Godkendelse af undervisningsplaner F20 
På sidste UN-møde blev undervisningsplanerne drøftet og en revision blev i gangsat på 
baggrund af kommentarerne på mødet. På dagens møde drøftede UN de reviderede 
undervisningsplaner for foråret 2020. UN havde følgende kommentarer: 
Socialisering og hverdagsliv København 

- Referencen til tekst af Jørgensen findes ikke. 
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- Korrekturlæsning, f.eks. er der en stavefejl i skemaet uge 11 midtvejdsevalue-
ring 

- Semestermøderne skal skrives ind  
Socialisering og hverdagsliv Aarhus 

- Midtvejsevaluering skal skrives ind i skemaet 
- Korrekturlæsning (dobbelt mellemrum 
- Semestermøderne skal skrives ind  

UIP Emdrup og Aarhus 
- Midtvejsevaluering skal skrives ind i skemaet. 

Specialeseminar København og Aarhus  
- Der er næsten styr på lokaler og datoer i København 
- Aftale er på plads med bibliotekerne. 

 
Beslutning: 
1. UN godkendte undervisningsplanerne under forudsætning af at semestermøderne 

indskrives og der læses korrektur. 
 
5. Diskussionspunkter 
5.1 Drøftelse af de studerendes fremmøde og studieaktivitet 
På foranledning af de studerende drøftede UN kort de studerendes fremmøde og stu-
dieaktivitet. UN blev enige om at drøfte punktet igen i januar, hvor de studerende vil 
komme med en sagsfremstilling. 
 
5.2 Proces for eksamensplaner og 1-års procedure for undervisningsevaluering 
På foranledning af Studienævnet drøftede UN proces for eksamensplaner og revide-
ring af proces for undervisningsevaluering. 
UN var enige om at processen for eksamensplaner var fin og den understøtter at infor-
mation ikke går tabt. Dog vil man gerne også have oplyst afleveringsfrister og bedøm-
melsesfrister for specialer. 
UN var enige om, at det giver god mening at SN behandler undervisningsevalueringer 
én gang årligt, så længe de enkelte UN fortsat gør det 2 gange årligt.  
Anne Larson og Emil Nielsen bringer UN´s kommentarer tilbage til Studienævnet på 
kommende møde d. 17. december 2019. 
 
5.3 Kandidatoptag – gentænkning af relevansbeskrivelser 
UN drøftede en mulig gentænkning af relevansbeskrivelserne i forbindelse med optag. 
Baggrunden er en ledelsesbeslutning fra september i år om at nedsætte en arbejds-
gruppe, der skal se nærmere på proces og udvælgelseskriterier i forbindelse med KA-
optaget på uddannelser med adgangsbegrænsninger på DPU. Jørn Bjerre har deltaget i 
arbejdsgruppen. 
 
Jørn Bjerre indledte med at fortælle at arbejdsgruppen har fået til opdrag at drøfte føl-
gende emner: 
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• Relevansbeskrivelse  
• Supplering 
• Stopprøver 
• Genbesøg af relevante studieordninger 
• Erhvervserfaring 

UN drøftede herefter fordele og ulemper ved de forskellige emner.  
Der var ikke opbakning i uddannelsesnævnet til at kræve supplering eller erhvervser-
faring, eller til at ændre i adgangskravene mht. hvilke grupper, der kan optages. Ud-
dannelsesnævnet forholdt sig ikke til spørgsmålet om eventuelle stopprøver, men var 
generelt mest stemt for en videreudvikling af de eksisterende relevansbeskrivelser. 
Uddannelsesnævnet gav i den forbindelse Jørn Bjerre mandat til arbejde videre i ar-
bejdsgruppen med en mulig titelændring fra Relevansbeskrivelse til f.eks. essay. Ram-
merne bør beskrives tydeligt og kan med fordel være mere fremadskuende end den nu-
værende relevansbeskrivelse, hvor den studerende skal forholde sig til, hvordan ens 
adgangsgivende uddannelse er fagligt relevant for den kandidatuddannelse, der søges 
optagelse på. Den studerendes motivation for at læse den pågældende uddannelse kan 
med fordel også fremskrives i rammerne. 
 
6. Forslag til kommende møder 
6.1 Forslag til kommende UN-møder 
 

Forslag til punkter til UN-møde 22. januar 2020 
• Konstituering af nyt UN  
• Behandling af undervisningsevalueringer fra efteråret 
• Drøftelse af UN spørgsmål til forårets undervisningsevaluering 
• Tilbagemelding fra behandling af studieordninger i dekanatet 
• Drøftelse af de studerendes fremmøde og studieaktivitet 
• … 
 
Forslag til punkter til UN-møde 7. februar 2020 
• Godkendelse af valgfag E20 
• Beslutning om UN spørgsmål til forårets undervisningsevaluering 
• … 

 
Punkter til drøftelse – ikke datosat 
• Godkendelse af standard studiestartsprogram for Aarhus og Emdrup 
• Tid til bedømmelse af specialer (afventer SN) 

 
6.2 Eventuelle forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 
Ingen bemærkninger. 
 
7. Evt. 
Dirk Michel-Schertges blev valgt in absentia til ordstyrer på næste UN-møde. 
 



Side 1 af 1 
December 2019 
 

NYHEDSBREV FRA ARTS STUDIER 
 
Modtagere: Afdelingsledere, Institutsekretariatsledere, Uddannelsesnævn og Studienævn på Arts 

 
ARRANGEMENTER 
Uddannelsesdagen 2020 
Alle medarbejdere og studerende på Arts er inviteret til Arts Uddannelsesdag, der i år sætter fokus på det 
faglige og sociale studiemiljø under temaet ”Studieglæde”. 
Uddannelsesdagen afholdes den 25. februar 2020 kl. 10.15-16.00 i Centralværkstedet og der vil snarest 
komme et link til tilmelding på både Arts’ studieportal og Arts’ medarbejderportal. 
 
 

VIGTIGE DEADLINES 
Indhentning af beskrivelser til valgfag og fag med skiftende emner for efteråret 2020 IKS, IKK og 
TEO 
UVAEKA udsender i december skabeloner for indhentning af valgfag og fag med skiftende emner som skal 
udfyldes af afdelingsledere/undervisere senest 1. marts. 
Beskrivelser af valgfag og fag med skiftende emner indhentes via en skabelon som har til formål at sikre 
indhentning af det rette indhold til kursuskataloget tids nok til, at de studerende kan orientere sig i kurset 1 
måned inden deres tilmeldingsperiode 1.-5. maj. Skabelonen er forudfyldt med information fra 
studieordningen, hvilket forhåbentligt bidrager til en forenklet proces, hvor det er tydeligt for undervisere, 
hvilken information som yderligere skal udfyldes. 
 
Indhentning af beskrivelser til valgfag for efteråret 2020 DPU 
Afdelingsledere og AAU´ere har modtaget indkaldelse af valgfag, der ønskes udbudt til egne og/eller andre 
studerende i efteråret 2020. Indstillingen af valgfag returneres til studienaevn.edu@au.dk senest den 12. 
februar 2020, efter forudgående behandling og godkendelse i respektive Uddannelsesnævn på februars 
UN-møder. Valgfagsbeskrivelserne vil blive behandlet på studienævnsmøde 19. februar 2020. 
I forbindelse med indkaldelsen er der udsendt en skabelon for hver uddannelse, hvor der er udfyldt ECTS-
vægt, semester og holdstørrelse samt for alle uddannelser indsat den respektive studieordnings 
kvalifikationsmål for valgfaget. 
Oplysninger om valgfagene ønskes gjort tilgængelige i kursuskataloget til fristen den 18. marts 2020. 
 
 

OM NYHEDSBREVET 
Nyhedsbrevet fra Arts studier har til formål at sikre, at afdelinger, institutter og nævn på Arts modtager 
opdateret, ensartet information om arrangementer, tiltag og deadlines inden for områder som 
understøttes af Arts studier.  
Nyhedsbrevet indeholder information inden for områderne sagsbehandling, uddannelseskvalitet, 
undervisning, eksamen, vejledning, internationalisering, karriere og efter- og videreuddannelse.  
Afdelingsledere, afdelingskonsulenter, studieledere, uddannelseskonsulenter og nævn på Arts modtager 
automatisk nyhedsbrevet. Andre interesserede kan frit tilmelde sig ved at sende en mail til: 
arts.uddannelseskvalitet@au.dk. 
Forslag, ris og ros kan sendes til redaktionen på arts.uddannelseskvalitet@au.dk. 
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