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Mødedato: 15. januar 2020 kl. 10.00-13.00 
Formøde for studerende 9-10 i nedenstående lokaler 
Mødested: Emdrup D120, Århus 1483-556 Inspiratorium Videolink 
Mødeemne: Møde i uddannelsesnævnet for uddannelsesvidenskab 
 
VIP-Medlemmer 
Jonas Andreasen Lysgaard (forperson), Thomas Clausen, Bente Elkjær, Kristina Mariager-An-
derson, Katja Brøgger, Søren Christensen. 
 
VIP-suppleanter 
Pia Cort 
 
Studerende: 
Jonathan Rossen (næstforperson) 
 
Suppleanter 
Sofie Gro Holde, Sara Wilson Nissan 
 
Tilforordnede 
Pia Bramming, Catarina Brasch Widunok, Mathias Mark Christensen, Maria Solhøj (fra kl. 
11.30) og Merete Justesen (ref.) 
 
Kommende studerende: Asta Bothilde Gidoksen Kappel, Lea von Zastrow Uhlott Noval, 
Andreas Kleis Baarsøe. 
 
Fraværende: Mathilda Witt Brückner, Sofie Skatka Kirkensgaard, Daniel F. S. Kardyb, Emil 
Layyous Funck, Cecilie Frühstück Rasmussen, Freja Borch Dall, Kani Fathil Hossian, Christof-
fer Koch Andersen, Malene Silas Jensen, Nanna Westersø Thorbjørnsen, Laura Mathiasen, 
Hans Kappel Skau 
 

1. Godkendelse af dagsorden (5 min) 

Uddannelsesnævnet (UN) godkendte dagsordenen til dagens møde.  

 

2. Beslutningspunkter (90 min) 

2.1 Undervisningsevaluering af E2019  

Jfr. evalueringspolitikken skal uddannelsesnævnet – efter hvert semesters evalue-

ring - i samarbejde med afdelingsleder, udarbejde en evalueringsrapport for hver ud-

dannelse til behandling i studienævnet. Studienævnet derimod har besluttet, at be-

handle undervisningsevalueringer en gang årligt i september. 

 

Rapporten skal anonymiseres og udarbejdes så den egner sig til offentliggørelse på in-

stituttets hjemmeside. Den skal som minimum indeholde: 

 

1.  En redegørelse for, hvilke(n) evalueringsmetode(r) der er blevet anvendt. 

2.  En oversigt over, hvilke kurser der er evalueret. 

3.  Beskrivelser af vellykkede forhold, der kan være inspiration for andre. 

http://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Uddannelse_og_Paedagogik/20170925_Politik_og_retningslinjer_for_undervisningsevaluering_paa_DPU.pdf
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4.  Anbefalinger til indsats områder og særlige tiltag, som evalueringerne har givet 

anledning til, inklusiv en redegørelse for, hvordan man påtænker at rette op på 

generelle kritisable forhold. 

 

P.t. mangler der kvalitative evalueringer på nogle af modulerne. Behandlingen af disse 

moduler udskydes til mødet i februar. Der er lavet en samlet læseoversigt over alle mo-

dulerne, der vedlægges som bilag til mødet (bilag 1). 

 

Fagtitel Placering Bilag 

Det uddannelsesvidenskabelige felt, Emdrup BA 1. semester 29-30 

Det uddannelsesvidenskabelige felt, Aarhus BA 1. semester 31-32 

Pædagogikkens ideer og uddannelseshistorie, Emdrup BA 1. semester 2-3 

Pædagogikkens ideer og uddannelseshistorie, Aarhus BA 1. semester 4-5 

Uddannelse i et samfundsvidenskabeligt, komparativt 
perspektiv, Emdrup 

BA 3. semester Næste møde 

Uddannelse i et samfundsvidenskabeligt, komparativt 
perspektiv, Aarhus 

BA 3. semester Næste møde 

Kvantitative metoder, Emdrup BA 3. semester 6-7 

Kvantitative metoder, Aarhus BA 3. semester 7-8 

Motivationens paradokser, i videnskab og praksis, Em-
drup 

BA 5. semester/valgfag 10 
Ingen kvalitativ 
evaluering grun-
det sygdom 

Motivationens paradokser, i videnskab og praksis, Aar-
hus 

BA 5. semester/valgfag 11 
Ingen kvalitativ 
evaluering grun-
det sygdom 

Organisation og ledelse af læringsarenaer, Emdrup BA 5. semester/valgfag Næste møde 

Organisation og ledelse af læringsarenaer, Aarhus BA 5. semester/valgfag Næste møde 

Udvikling og ledelse af humane ressourcer og organisa-
tioner, Emdrup 

KA 1. semester 12-13 – udskydes 
til næste møde 

Udvikling og ledelse af humane ressourcer og organisa-
tioner, Aarhus 

KA 1. semester 14-15 – udskydes 
til næste møde 

Metodologi 1, Emdrup KA 1. semester Næste møde 

Metodologi 1, Aarhus KA 1. semester Næste møde 

Evaluering, Emdrup KA 3. semester 16-17 

Evaluering, Aarhus KA 3. semester 17-18 

Videregående udvikling og ledelse af humane ressour-
cer og organisationer, Emdrup og Århus 

KA 3. semester/ 
specialisering 

19-20 

Videregående forvaltning og styring af uddannelse og 
læring, Emdrup  

KA 3. semester/ 
specialisering 

21-22 

Videregående forvaltning og styring af uddannelse og 
læring, Aarhus 

KA 3. semester/ 
specialisering 

23-24 

Projektorienteret forløb, Emdrup KA 3. semester/ 
specialisering 

25-26 

Projektorienteret forløb, Aarhus KA 3. semester/ 
specialisering 

27-28 

Ansvarlig og bæredygtig innovation, Aarhus 
 

KA 3. semester/valgfag 33-34 

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/94155/Motivationens-paradokser-i-videnskab-og-praksis
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/94155/Motivationens-paradokser-i-videnskab-og-praksis
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/94159/Organisation-og-ledelse-af-laeringsarenaer
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/94159/Organisation-og-ledelse-af-laeringsarenaer
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/94149/Ansvarlig-og-baeredygtig-innovation
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Vejledning som institutionel og pædagogisk praksis, 
Emdrup 

KA 3. semester/valgfag 35-36 

Vejledning som institutionel og pædagogisk praksis, 
Aarhus 

KA 3. semester/valgfag 37-38 

 

Forpersonen noterede nævnets tilbagemeldinger og melder dem videre til modulan-

svarlige, som vil tage det med i planlægningen af modulerne i E2020. Noterne bliver 

tillige brugt af nævnet, når undervisningsplanerne for E2020 skal godkendes i foråret. 

 

Der mangler bilag fra de studerendes kvalitative evaluering på modulet ”Udvikling og 

ledelse af humane ressourcer og organisationer” i Emdrup og Århus. Evalueringen af 

dette modul udskydes derfor til næste møde. 

 

Kvantitativ rapport i modulet ”Videregående udvikling og ledelse af humane ressour-

cer og organisationer” for København mangler.  

 

Til spørgsmålet ”Hvilke forslag har du til et engagerende studieliv på DPU? (fagligt, 

socialt, foreninger, fysiske rammer, virtuelt mv?)” er det ikke muligt at se de stude-

rendes svar i de almindelige evalueringsrapporter fra Blackboard. Det er besluttet, at 

der udarbejdes et træk af samtlige svar på tværs af alle uddannelser, som sendes til be-

handling i studienævnet (SN). Det er endnu ikke afklaret om det efterfølgende skal be-

handles i UN.   

 

 

 

3. Konstituering af UN (30 min) 

Ifølge forretningsordenen skal UN konstituere sig senest på det første møde efter ny-

valg. Valgte medlemmer til studienævnet er fødte medlemmer af UN. Forperson væl-

ges blandt VIP-medlemmerne. Næstforperson vælges blandt studentermedlemmerne. 

Forperson og næstforperson udgør formandskabet. 

 

I forbindelse med konstitueringen afklares fordelingen mellem UN-medlemmer og 

suppleanter. 

 

Kristina Mariager-Anderson blev valgt som forperson og overtager også posten som 

repræsentant i studienævnet. Bente Elkjær, Søren Christensen og Thomas Clausen 

takkede nej til posten som repræsentant i SN. 

 

Asta Kappel blev valgt som næstforperson. 

 

Medlemmer: 

Sofie Gro Holde (SN-repræsentant) 

Jonathan Sebastian Rossen (SN-suppleant) 

Asta Kappel (næstforperson) 

Lea Uhlott Noval 

Freja Borch Dall 

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/94123/Vejledning-som-institutionel-og-paedagogisk-praksis
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/94123/Vejledning-som-institutionel-og-paedagogisk-praksis
https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Uddannelse_og_Paedagogik/170925_Forretningsorden_for_uddannelsesnaevnene_DPU_med_tilfoejelser_af_2501___1210___141016___250917pdf.pdf
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Andreas Baarsøe 

 

Er suppleanter 

Kani Hossian 

Christoffer Koch Andersen 

Malene Sillas Jensen 

 

 

4. Forslag til kommende møder (15 min) 

4.1 Forslag til kommende UN-møder 
 
Forslag til punkter til UN-møde 6. februar 2020 

 Undervisningsevaluering E19 

 Godkendelse af valgfag E20 

 Beslutning om UN spørgsmål til undervisningsevaluering F20 
 
Forslag til punkter til UN-møde 10. marts 2020 
 
Forslag til punkter til UN-møde 3. april 2020 

 Studiestartsprogrammer 
 
Forslag til punkter til UN-møde 7. maj 2020 

 Årlig status (datapakker og handleplaner) 
 
Forslag til punkter til UN-møde 27. maj 2020 

 Godkendelse af undervisningsplaner E20 BA 
 

Forslag til punkter til UN-møde 9. juni 2020 

 Godkendelse af undervisningsplaner E20 KA 

 Godkendelse af endelige handleplaner for uddannelsesvidenskab 2020 

 Mødeplan for E20 
 

4.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 

Intet 

 

5. Meddelelser (30 min) 

5.1 Nyt fra afdelingsleder 

 Der er åbent hus i Århus den 4. februar og den 6. februar i Emdrup. Der efter-

lyses frivillige studerende på begge lokationer til at stå i en bod, hvor potenti-

elle ansøgere kan stille spørgsmål. Gerne både studerende med bachelor- og 

professionsbachelorbaggrund. Tilbagemelding skal ske til Catarina Brasch Wi-

dunok så hurtigt som muligt. 

 Der er fundet cheftutorer til bacheloruddannelsen i Emdrup. Der mangler 

cheftutorer på BA i Århus. Der mangler også tutorer på KA. 

 Afdelingen ligger i flytterod, men glæder sig til at komme nærmere på de stu-

derende. 

 Undervisning i krisehåndtering for tutorer var desværre ikke et tilbud sidste 

år, men det er besluttet, at det kommer igen.  
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 Der afholdes åbent hus for BA i København den 27. februar, hvor cheftuto-

rerne kommer 

 Der er uddannelsesvidenskabelig dag den 16. januar. 

 

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

 Intet nyt 

 

5.3 Nyt fra de studerende 

 De studerende ønsker et lokale, som er deres, hvor de kan møde hinanden på 

tværs af årgange. De studerende arbejder selv på sagen 

 Arts Uddannelsesdag den 25. februar handler om studieglæde. Se mere om ar-

rangementet i nyhedsbrevet for december. 

 

5.4 Nyt fra VEST 

 Semestermøderne på BA 2. og 4. semester er ved at blive planlagt.  

 Maria Solhøj går på barsel. Hendes funktion overtages af Mette Refshøj. 

  

5.5 Nyt fra Arts studier 

 Læs nyhedsbrev fra Arts Studier 

 

6. Evt. (10 min) 

På studenterinitiativ er der startet et bæredygtigheds- og klimainitiativ, hvor der er et 

åbent møde i Emdrup den 7. februar kl. 15.00 i lokale A104. 

 

 

 

 

Referatet er godkendt i mailhøring 


