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Mødedato: 6. december 2019 kl. 12.30-15.30 
Mødested: Emdrup D120, Århus 1483-556 Inspiratorium Videolink 
Mødeemne: Møde i uddannelsesnævnet for uddannelsesvidenskab 
 
Medlemmer 
Jonas Andreasen Lysgaard (forperson), Thomas Clausen, Bente Elkjær, Pia Cort (suppleant for 
Kristina Mariager-Anderson), Katja Brøgger, Søren Christensen, Jonathan Rossen (næstforper-
son), Nanna Westersø Thorbjørnsen, Mathilda Witt Brückner, Laura Mathiasen, Sofie Skatka Kir-
kensgaard, Hans Kappel Skau 
 
Suppleanter 
Sofie Gro Holde, Cecilie Frühstück Rasmussen, Sara Wilson Nissan 
 
Tilforordnede 
Pia Bramming, Sine Dybdahl Madsen, Mathias Mark Christensen, Daniel F. S. Kardyb, Emil Lay-
yous Funck, Maria Solhøj og Christian Hansen (ref.) 
 
 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 
 

2. Meddelelser 
a. Nyt fra studienævnet 

Forperson havde følgende orienteringer fra studienævnet: 
• Evaluering af studiestartsprøve –  

Der var tilbagemeldinger fra de forskellige studier. 
 

• Planlagt studienævnsseminar – 
Der er ved at blive planlagt studienævnsseminar for nye studentermedlemmer. De nye 
studerende skal arrangere ice-breaker-aktiviteten til seminaret.  
 

• Virksomhedsprojekt  
Der er blevet arbejdet med fagbeskrivelsen for virksomhedsprojekt. 
 

• Master i vejledning  
Der er ved at blive udarbejdet et nyt udbud for masteruddannelsen i vejledning. Der er 
flere fra afdelingen, som kommer til at tage del i uddannelsen. 
 

• Nyt årshjul for kvalitetssikring – 
Det er blevet forslået, at der kun skal behandles undervisningsevalueringer 1 gang om 
året i stedet for de nuværende 2 gange i studienævnet. Dette er gjort pga. behandlin-
gen af evalueringerne tager lang tid og man ønsker at bruge tiden anderledes frem-
adrettet.  
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• Aftagerpanelmøde  
Der har været afholdt aftagerpanelmøde. Der er flere som søger ind på kandidatud-
dannelsen med en baggrund som professionsbachelor. Dette gør, at de kommer med 
nogle andre erfaringer end de ordinære studerende. Der er mange studerende på 
kandidaten, som gerne vil have projektorienteret forløb. Man er ved at undersøge de 
forhindringer som blev rejst af de studerende på mødet. Der er nogle strukturelle bin-
dinger på ARTS-fakultetet, som gør det svært at løse nogle af udfordringerne.  
Dette giver en problematik ift. at ordinære studerende ønsker mere praktik, hvor pro-
fessionsbachelorer ønsker mere akademia. 
 

b. Nyt fra afdelingen/administrationen 
• Anonymisering af eksaminer  

Man kan ikke anonymisere eksaminer, hvor de studerende modtager vejledning. Der 
blev spurgt indtil om ikke også anonymisering bliver brudt af feedback til de stude-
rende. Her blev det pointeret var, at det kun er til karaktergivningen, at anonymiserin-
gen er vigtig ift. at dette sker uden bias.  
Det blev forslået, at emnet kan tages op igen, hvis der opstår problemer på området.  
 

• Nyt job 
Sine Dybdahl Madsen stopper pr 1/1/2020, da hun har fået nyt arbejde. Der vil blive 
ansat en anden i Sines vikariat indtil 1/6/2020, hvor Lisbeth Helt Haahr kommer til-
bage fra barsel. Hun hedder Catarina Brasch Widunok og starter den 16/12/2019.  
 

• Flytning Campus 2.0  
Der har været afholdt møder med bygningsadministrationen. Det ligner, at de fleste 
ønsker i forbindelse med flytningen bliver efterkommet. 
 

• Åbent hus KA Uddannelsesvidenskab 
Der afholdes Åbent Hus-arrangementer for kandidatuddannelserne i Aarhus (tirsdag 
den 4. februar) og Emdrup (6. februar). Der mangler studerende og VIP’er, som kan 
komme og hjælpe med at afholde dagen. Navne og kontaktoplysninger skal sendes 
til Sine Dybdahl Madsen, hvis man ønsker at hjælpe. Afdelingsleder opfordrer især 
kandidatstuderende til at deltage i arrangementet, da det sælger uddannelsen bedst 
muligt. Der er aftensmad til alle deltagere, men arbejdet vil være frivilligt.  
Der afholdes U-days 27.-29. februar for BA i Uddannelsesvidenskab (Aarhus og Em-
drup).  
 

c. Nyt fra Arts Studier 
VEST orienterede om, at der har været indkaldt til samtaler for studerende, som er 
mere end 30 ECTS bagud. Det er dog ikke alle indkaldte studerende, som benytter sig 
af tilbuddet.  
 

d. Nyt fra de studerende 
Der har været afholdt valg. Der er nye studenterrepræsentanter til uddannelsesnæv-
net, som er ligeligt fordelt mellem årgange og campus. Derudover har der været stor 
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interesse fra studerende om at deltage, som observatører. Næstforperson Jonathan 
Rossen vil invitere disse til møder, hvor det giver mening. 
 

• Trivsel  
De studerende har skrevet et modsvar til institutleders debatindlæg i informationen 
omkring trivsel. 
 

3. Opsamling på semestermøder E2019 
Der har været afholdt semestermøder i efteråret 2019. Overordnet set giver det et ind-
tryk, at det går godt på de forskellige semestre på uddannelsen. 
De studerende synes, at forslaget om at reservere tid til gruppearbejde på 1. semester 
er en god idé ift. at sikre en god overgang til universitetet.  
Vejleder fremhævede, at studiegrupper fylder meget for de studerende (som det gør 
på alle uddannelser på ARTS).  
Afdelingsleder tager kontakt til UVAEKA ift. at høre om muligheder for at få gruppear-
bejde skemalagt og finde lokaler til dette.  
Der har været et ønske fra 3. semesterstuderende på begge campusser, som ønsker et 
praksisfag på deres bachelorstudieordning. 
 

4. Proces for udvælgelse af valgfag E2020 
UN-forperson præsenterede en model for, hvordan man skal udvælge valgfag for Ud-
dannelsesvidenskab.  
Den forslåede proces er: 

1. Valgfag indkaldes i løbet af november 2019  
2. Den officielle DPU studienævnsgodkendte skabelon anvendes. 
3. Deadline for indsendelse af valgfagsbeskrivelse: 1. februar 2020. 
4. Valgfagsudkastene behandles på UN mødet d. 6. februar 2020. 
5. Inden mødet kan de studerende arrangere en åben vejledende undersøgelse 

blandt de studerende angående de valgfag de vil foretrække. Resultatet 
heraf er kun vejledende. Specielt i forhold til om udbydere skal bruge krudt på 
at lave en fuld undervisningsplan.  

UN drøftede hvorvidt UN skal tage stilling, hvilke fag der skal udbydes eller om man 
skal lade ”markedet regulere udbuddet”. Problemet med at lade markedet regulere 
er, at det er meget vekslende, hvor mange studerende som vælger valgfag, da de kan 
vælge på tværs af alle afdelinger i valgfagskataloget (dette er kun gældende for kan-
didaten). Dilemmaet er, at hvis man udbyder for mange fag er der risiko for at de ikke 
bliver oprettet.  
UN besluttede at vente og se, hvor mange valgfag, der bliver indkaldt og træffe en 
beslutning efterfølgende.  
UN-forperson forslog, at der blev skrevet ud til undervisere ift. om de var interesseret i 
at udbyde valgfag. Sine Dybdahl Madsen kontakter underviserne.  
 

5. Godkendelse af undervisningsplaner F2020 
Punktet blev behandlet af uddannelsesnævnet. 
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6. Uddannelsesvidenskabs 10 års jubilæum 
Der er 10 års jubilæum til september 2020. Afdelingsleder og UN-forperson vil afholde 
møde om, hvad der skal ske i forbindelse med jubilæet. Punktet vil blive taget op igen, 
når der er mere information om emnet.  
 

7. Procedure ved skift af forperson 
UN-forperson Jonas Andreasen Lysgaard går af som formand til mødet i januar. Grun-
den til dette er, at Jonas skal 8 måneder til Melbourne fra september 2020. Han vil dog 
stadig være en del af nævnet indtil september. Forpersonen skal vælges blandt de 
eksisterende VIP-medlemmer af nævnet og skal ligeledes repræsenterer afdelingen i 
studienævnet.  
 

8. Kommunikation 
Forperson tager kontakt til modul-koordinatorerne ift. undervisningsplaner for foråret 
2020.  
De studerende tager kontakt til deres medstuderende ift. høre om interesse for valg-
fag. Denne opgave tager næsteformand sig af. 
Derudover skal de studerende kontakte Sine Dybdahl Madsen, hvis de ønsker at 
hjælpe til Åbent Hus-arrangementerne.  
 

9. Evt. 
Der var intet under eventuelt. 
 
Mødet blev hævet 15.14. 


