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Mødedato: 23. september 2020 kl. 12.30-15.30 
Mødested: Emdrup D120 (maks. 12), Århus 1483-556 (maks. 8) + Virtuelt mødelokale 
1019 (1019@vmeet.au.dk) 
Formøde studerende 10.30-12.30 i ovennævnte fysiske lokaler 
Mødeemne: Møde i uddannelsesnævnet for uddannelsesvidenskab 
 
VIP-Medlemmer: Bente Elkjær, Kristina Mariager-Anderson (forperson), Søren Christen-
sen, Pia Cort, Thomas Clausen. 
 
Studerende: Sofie Gro Holde (SN-repræsentant frem til 13.30), Jonathan Sebastian Ros-
sen (SN-suppleant), Lea Uhlott Noval. 
Studenterobservatører: Mathilde Kramer Lau, Simone Albers, Silja Christiane Madsen, 
Plillip Offersen 
Tilforordnede 
Anders Ebbestrup Malling, Mette Refshøj (VEST) og Merete Justesen (Arts Studier - ref.) 
 
Fraværende: Camilla Mengel Kaastrup, Katja Brøgger, Lisbeth Helt Haahr, Asta Kappel 
(næstforperson), Pia Bramming, Kani Hossian, Christoffer Koch Andersen, Malene Sillas 
Jensen, Andreas Baarsøe, Freja Borch Dall, Andreas Baarsøe. 
 
 
 
 
 
 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden  
UN godkendte dagsorden til dagens møde 
 
2. Beslutningspunkter  
2.1 Specialeevaluering F2020  
Studienævnet ved DPU har udviklet en ny evaluering af specialeforløbet ved DPU og 
der er nu indsamlet de første data. Indsamlingen anses grundlæggende som et pilot-
projekt i 2020, som ud over at give en første indsigt i dimittendernes oplevelse med 
specialeforløbet også skal gøre os klogere på at udvikle skemaet og indsamlingsme-
tode frem mod næste store afleveringsfrist i juni 2021. 
 
Uddannelsesnævnet bedes:  

1) drøfte specialeevalueringsrapportens overordnede resultater såvel i relation 
til de særlige Covid forhold som øvrige forhold omkring specialeprocessen 

2) vurdere sammenhæng, progression og flow samlet set på 2. studieår, med 
udgangspunkt i specialeevalueringen og undervisningsevalueringerne fra ef-
teråret 2019 omhandlede 3 semestermodulerne.  

3) Drøfte eventuelle uhensigtsmæssigheder i skemaet og indsamling 

Drøftelserne opsummeres løbende i en skabelon, som straks videresendes til behand-
ling på studienævnsmødet i september.  
 
Nævnet finder at evalueringen overordnet bringer fornuftige resultater.  
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De mest kritiske forhold, der nævnes er specialeseminarerne på HR. Til det oplyser 
specialekoordinator, at de er i proces med en justering af seminarer bl.a. ud fra 
denne evaluering. 
 
En studerende nævner, at det er bemærkelsesværdigt, at 73% af respondenterne har 
en BA-baggrund. Det er uklart hvad det skyldes og det bør måske undersøges nær-
mere. 
 
Mange har savnet adgang til biblioteket og specialepladser. De studerende har også 
manglet fællesskaber uanset om de skriver i gruppe eller individuelt.  
 
I forhold til skemaet, finder nævnet, at det er et meget langt spørgeskema og måske 
derfor at mange frafalder deres besvarelse undervejs. Det e ligeledes et kæmpe ma-
teriale at få overblik over for nævnet og det kunne med fordel have været forarbej-
det inden udsendelse til UN, med de emner/temaer som UN bør fokusere på. 
Specifikt foreslår nævnet, at specialeunderstøttende tiltag præciseres og at spørgs-
målene ses igennem i forhold til om svarerne er mulige at handle på. Der er flere 
upræcise spørgsmål, hvor det kan være svært at vurdere hvad præcist, der svares på. 
 
Nævnet finder tillige, at sagsfremstillingen til nævnet er meget omfattende og kræver 
mere tid end hvad der normalt er til rådighed på et UN-møde. Det er specifikt, at 
nævnet bedes vurdere sammenhæng, progression og flow samlet set på 2. studieår, 
med udgangspunkt i specialeevalueringen og undervisningsevalueringerne fra efter-
året 2019 omhandlede 3 semestermodulerne.  

 

Beslutning: 
Forperson opsamler efter mødet nævnets kommentar og sender dem til behandling i 
SN 

 
2.2 Redegørelse for brug af intern bedømmelse på BA og KA Uddannelsesviden-

skab  
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 har således til opgave at påse, at regler og retningslinjer over-
holdes i forhold til omfang og fordeling af intern censur mellem de ansatte. 
 
Uddannelsesnævnet gennemgik brugen af interne bedømmere ved vintereksamen 
2019/20 og sommereksamen 2020. 
 
UN-forpersonen oplyste, at afdelingen i videst muligt omfang følger retningslinjerne.  
 
De studerende finder ikke, at der er udfordringer i forhold til intern bedømmelse. 
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En VIP nævner, at der på nogle fagelementer er udfordringer med at overholde ret-
ningslinjerne om at interne bedømmere skal komme fra fagmiljøet, men ikke må un-
dervise på modulet. Det skyldes, at nogle af fagmiljøerne er meget små og derfor 
ikke muligt at leve op til at intern bedømmer skal komme fra fagmiljøet og ikke må 
undervise. 
 
En studerende gør opmærksom på, at rolleskift eller uklar rollefordeling kan opstå så-
fremt en underviserer agerer både intern medbedømmer og eksaminator på samme 
modul. 
 
Beslutning: 
UN-forperson samler nævnets kommentarer og sender dem til videre behandling i 
SN. 
 
 
2.3 Evaluering af studiestart  
Uddannelsesnævnet evaluerer studiestarten 2020 med henblik på proaktive og opti-
merende tiltag til 2021. 
 
Nævnet finder, at evalueringerne af studiestarten ser bragende godt ud. Det er gået 
så godt som det kunne under Corona. Stor ros til tutorerne, der har arbejdet under 
vanskelige forhold. Det eneste negative synes at være, at der har været utilfredshed 
med studiegruppeworkshops, fordi de studerende finder, at de har fået den informa-
tion før. En studerende nævner, at det måske også er fordi at formålet med work-
shoppen ikke er meldt klart nok ud. 
 
Der var forslag for en studerende om at overveje fremover, at indsætte mulighed for 
at tilkendegive uddannelsesmæssig baggrund i evalueringen, fordi det kunne tyde-
liggøre hvis der er forskel på oplevelsen af studiestarten i forhold til de studerendes 
uddannelsesbaggrund. 
 
En studerende nævner, at alkoholfri studiestart ikke et fremmed koncept. Men at 
mange alligevel var bekymret for, at legene ikke ville være hyggelige og engage-
rende. Oplevelsen har heldigvis været stik modsat. Billedet i forhold til alkohol synes 
at have ændret sig – muligvis på grund af den italesættelse, der har været de sidste 
par år, hvor der er et inkluderende miljø, hvor alkohol ikke har fokus. 
 
VEST oplyser, at formålet med studiegruppeworkshop er noget, der er blevet arbejdet 
meget på og at der er information om studiegruppeworkshops i undervisningsplan 
og det er ligeledes formidlet til tutorerne og alligevel opleves der overlap. Alle kom-
mentarer til studiegruppeworkshops sendes til VEST, som vil arbejde på at gøre det 
endnu skarpere til næste år. VEST understreger, at det er UN der beslutter, om der skal 
være en studiegruppeworkshop fra VEST og hvornår den skal ligge. VEST foreslår, at 
de bliver indkaldt til et af de første møder, afdelingen holder med tutorerne, så der fra 
start kan ske en forventningsafstemning af initiativer vedrørende studiegrupper. 
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En studerende foreslår, at UN hjælper med at understøtte et bedre samarbejde mel-
lem de forskellige aktører før, under og efter studiestarten. Vi bør se studiestarten som 
en længerevarende ting frem til eksamen.  
 
 
3. Drøftelses- og orienteringspunkter  
3.1 Studieordningsændringer pr. 1.9.2020  
1. september træder alle studieordningsændringer i kraft.  
 
UN orienteres om de studieordningsændringer der er trådt i kraft pr. 01.09 for UNs 
egne studieordninger.  

• KA Adgangskrav: Tilføjelse af mulighed for at inddrage erfaring i ansøgning 
om optag på uddannelsen. 

 
UN blev orienteret om de generelle ændringer, der er trådt i kraft pr. 01.09 ud fra ny-
hedsbrevet fra Arts Studier. 

KA: 
Opdatering af generelle regler 
Opdatering af: 
- Skriftlige opgaver: fjernes af tegnangivelse i parentes 
- Eksamenssprog i alle fag 
- Valgfag: beskrivelse af gældende prøveform 

BA: 
Opdatering af generelle regler 
Opdatering af: 
- formulering af forudsætningskrav på engelsk 
- Skriftlige opgaver: fjernes af tegnangivelse i parentes 
- Eksamenssprog i alle fag 

 
 
3.2 Studieordningsrevision eller -ændringer 
På sidste UN-møde informerede afdelingsleder om, at dokumentet med ønsker til stu-
dieordningsændringer igen skulle sendes ud til modulkoordinatorerne for at høre om 
de ville igangsætte den store studieordningsproces eller om de vil nøjes med ændrin-
gerne. Afdelingsleder giver status på modulkoordinatorernes tilbagemeldinger. 
 
Afdelingsleder og UN-forperson ser på tilbagemeldingerne den 25. september. Med 
virkning fra 1.9.2021 vil der udelukkende blive foretaget ændringer, der kan rummes 
inden for de eksisterende uddannelser. Med virkning fra 1.9.2022 vil der være en 
større studieordningsrevision, hvor de øvrige ændringsforslag kan komme med. 
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3.3 Valg til SN/UN  
UN-forpersonskabet orienterer om status på valget i forhold til VIP og studerende.  
 
Information om valg på AU https://medarbejdere.au.dk/strategi/valg/information-
om-valg-paa-au/regelgrundlag-for-valget/ 
 
Forperson oplyser, at afdelingsleder bringer det op på næste afdelingsmøde. En stu-
derende oplyser på vegne af næstforpersonen, at denne er i færd med at lave en 
dag med ”Mød dit UN og SN sammen med næstforpersonen i SN. En underviser oply-
ser, at det arrangement er prøvet før uden succes, så måske man skal overveje at 
prøve noget andet. 
 
 
3.4 Plagiatkontrol  
Studienævnet skal på deres næste møde drøfte, om der generelt for DPU skal være 
automatisk plagiatkontrol ved alle skriftlige opgaver (altså om der automatisk skal 
sættes flueben i systemet, når eksamen oprettes). Uddannelsesnævnet kan derfor in-
den tage stilling til, hvor man står på det spørgsmål. 
 
Der er kommet forskellige meldinger fra UVA/EKA i forhold til hvem der beslutter, om 
der skal sættes plagiatkontrol på eller ej.  
 
Når plagiatkontrollen er slået til, så er det bare en kolonne i digital eksamen, der giver 
bedømmerne et overblik. Flere undervisere oplyser, at de har set det værende slået til 
på deres moduler, andre undervisere har ikke oplevet, at det har været slået til. 
 
Nævnet diskuterede hvorvidt kontrol er en opgave for administrationen eller ej. Men 
ender med en bred enighed om, at det er bedømmernes opgave, fordi det kræver 
en faglig overvejelse om hvornår det er noget, man skal agere på eller ej. Dog finder 
nævnet, at der bør være nogle fælles retningslinjer for, hvornår underviserne skal gå 
ind og vurdere sagen, fordi det er en tidskrævende proces. Nævnet finder, at admini-
strationen bør stoppe bedømmelser, der ikke opfylder formalia (f.eks. antal anslag). 
 
De studerende støtter, at sætte det på som standard. 
 
Beslutning: 
Nævnet beslutter, at melde tilbage til SN, at nævnet ønsker, at det skal være slået til 
som standard og at SN bør overveje at udarbejde nogle fælles retningslinjer, som be-
dømmerne kan forholde sig til. 
 
 
3.5 Status på handleplan  
UN-forperson orienterede i afdelingsleder fravær om at handleplanerne er godkendt 
af studieleder. 
 

https://medarbejdere.au.dk/strategi/valg/information-om-valg-paa-au/regelgrundlag-for-valget/
https://medarbejdere.au.dk/strategi/valg/information-om-valg-paa-au/regelgrundlag-for-valget/
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• Der er i gangsat arbejde med flere af de handlinger, der står i handlepla-
nerne: 
ECTS-deklarationer: Det er ikke i undervisningsplanerne endnu fordi modulko-
ordinatorerne (BA) ikke synes ,at det er en god ide af forskellige årsager. Det 
er i stedet brugt i studiestarten. 

• Semesterkoreografien er udarbejdet på tværs af modulerne omkring hvordan 
undervisningen er tilrettelagt. 

• Studiecafeerne kører og fungerer godt. 
• UN arbejder stadig på hvordan vi læser og behandler undervisningsplaner og 

evalueringer. Arbejdsgruppen må gerne fortsætte med arbejdet. Formålet er, 
at vi skal finde en metode for behandlingen, der resulterer i, at vi kan give 
konstruktivt og præcis feedback til modulkoordinatorerne. 

 
En studerende finder, at det er bemærkelsesværdigt, at der i handleplanen på BA 
ikke står noget under ”Udvikling af uddannelser, undervisning og læringsmiljø”, da 
det jo er BA’en udgangspunkt.   
 
Det blev diskuteret, hvad argumenterne imod ECTS-deklarationen kunne være. En 
underviser oplyser, at det er et godt værktøj for både studerende og undervisere og 
at det bruges på mange andre universiteter, så det skal måske tages op til genover-
vejelse. 
 
3.6 Åbent hus BA  
Uddannelsesnævnet drøftede ”Åbent hus”-arrangementet for BA.  
 
Det havde ikke være en succes. Næstforpersonen deltog på vegne af DsR og skulle 
vise interesserede ansøgere rundt på et lukket Campus. Da der kun er en BA i Em-
drup, er det et meget lille arrangement, der med fordel kan lægges sammen med 
KA-Åbent hus. 
 
Der blev nedsat en arbejdsgruppe med Lea og Kristina. VEST oplyste, at det er Lise fra 
VEST, der står for arrangementet og at det allerede er besluttet, at tage BA med i KA-
arrangementet. Den nedsatte arbejdsgruppe kan derfor med fordel kontakte Lise fra 
VEST. 
 
 
3.7 Jubelårets progression (5 min) 
Status er, at der ikke sker noget lige nu grundet landets tilstand. 
 
 
4. Forslag til kommende møder (5 min) 
4.1 Forslag til kommende UN-møder 

 
Forslag til punkter til UN-møde 5. oktober 2020 
Endelig godkendelse af studieordningsændringer  
Valgfagsproces KA  
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Censorformandsskabets årsberetning 2019 
Fordelingskriterier 
Valgfagsfordelingskriterier 
 
Forslag til punkter til UN-møde 10. november 2020 
Mødeplan F2021 
 
Forslag til punkter til UN-møde 3. december 2020 
Behandling af undervisningsplaner F2021 
Opsamling på semestermøder E2019 
Udbud af valgfag E2021 
 

Ønsker til kommende punkter: 
Organisering af 3. semester KA. Punktet afventer en sagsfremstilling.  
Overgang mellem 4. og 5. semester. Punktet afventer sagsfremstilling fra VEST  
Statistik med invitation af Felix Weiss  
En fælles litteraturliste, så man kan se al den litteratur en studerende skal igennem for 
at undgå at bruge samme litteratur flere gange.  
 
4.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 
Ingen 
 
5. Meddelelser  
5.1 Nyt fra afdelingsleder (meddelt af UN-forperson) 

• Vi er hjemsendt med undtagelse af undervisning. Underviser og studerende 
skal hjælpe hinanden med at overholde retningslinjerne. Hermed en opfor-
dring til, at det er et fælles ansvar. Underviser kan stoppe undervisning, hvis 
forholdene ikke er i orden. 

• Corona-beredskabet opererer ud fra et forsigtighedsprincip. 
• Lokalesituationen – det er ikke muligt at få lokaler til ekstra faglige arrange-

menter 
• Nødstudieordninger: hvis vi skal omlægge, så indstiller vi til omlægning til 

ZOOM, fordi det har der været gode erfaring med i sommers. 
• Modul 4 BA skal have ny modulkoordinator post.doc. Mante Vertelyte og 

post.doc. Roderick Peter Walker. Jette Kofoed og Hanne Knudsen er faste un-
dervisere. 

5.2 Nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentanter 
• Intet 

5.3 Nyt fra de studerende 
• De studerende i Århus er inviteret til et møde med prorektor omkring hvordan 

undervisning under coronaen har fungeret. Underligt at underviserne ikke er 
inviteret. P.t. fastlagt til 1. december. Alle opfordres til at deltage. NB! Efter mø-
det er det blevet oplyst, at datoen er 21. oktober kl. 16.00 i mødelokale 2.3. 
(Studenternes Hus) 

5.4 Nyt fra VEST 
• VEST har, i samarbejde med specialekoordinatorer Pia Seidler Cort og Malou 

Juelskjær, planlagt arrangementet ’Kickstart din specialeproces’ for Uddan-
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nelsesvidenskab tirsdag d. 6. oktober kl. 15-18 online via Zoom. Arrangemen-
tet er for alle studerende, der skal skrive speciale i 2021, og VEST opfordrer til, 
at studenterrepræsentanter i nævnet fortæller om arrangementet til deres 
medstuderende. Der er informeret om arrangementet på Blackboard, og til-
melding sker via Studieportalen. Vi er dog efterfølgende blevet opmærk-
somme på, at der er undervisning i Modul 6a på det tidspunkt, så vi undersø-
ger, hvordan vi kan imødekomme det. NB! Efter mødet er arrangementet flyt-
tet til den 7. oktober kl. 16-19. Studerende er orienteret via Blackboard. 

• Studievejledningen i Emdrup arbejder hjemmefra, men studerende kan fort-
sat få vejledning via telefon, Zoom og mail. 

5.5 Nyt fra Arts studier 
• Intet 
 

6. Evt. 
Intet 
 

 
Referatet er godkendt i mailhøring 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/studievejledningsarrangementer/
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