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Mødedato: 7. maj 2020 kl. 9.30-12.30 

Formøde for studerende 8.30-9.30 virtuelt (næstforpersonen arrangerer) 

Mødested: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/63026909941 

Mødeemne: Møde i uddannelsesnævnet for uddannelsesvidenskab 

 

VIP-Medlemmer: Jonas Andreasen Lysgaard, Thomas Clausen, Bente Elkjær, Kristina 

Mariager-Anderson (forperson), Katja Brøgger, Søren Christensen.  

 

Studerende: Sofie Gro Holde (SN-repræsentant), Lea Uhlott Noval, Jonathan Sebastian 

Rossen (SN-suppleant), Asta Kappel (næstforperson), Freja Borch Dall. Suppleant: Kani 

Hossian,  

 

Tilforordnede 

Pia Bramming, Catarina Brasch Widunok, Camilla Mengel Kaastrup, Emil Layyous Funck, 

Mette Refshøj (VEST) og Birgitte Svenstrup Klostergaard (Arts Studier - ref.) 

 

Fraværende: Pia Cort, Andreas Baarsøe. Christoffer Koch Andersen, Malene Sillas Jensen 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden  

UN godkendte dagsordenen til dagens møde. 

 

 

2. Beslutningspunkter  

2.1 Studieordningsrevision (25 min) 

Uddannelsesnævnet drøftede om der skal iværksættes mindre studieordningsæn-

dringer eller om der skal igangsættes studieordningsrevisioner (vil resultere i nye stu-

dieordninger). Instituttets og afdelingens uddannelsesledelse (studieleder og afde-

lingsleder) skal herefter godkende og prioritere ressourcer til curriculumudvikling og 

afklare tidshorisonten for revisionen før det eventuelle revisionsarbejde kan igang-

sættes. 

 

Der var til mødet i april kommet forskellige forslag til studieordningsjusteringer/æn-

dringer, fx af titel på modul, eksamensform, ordlyd af indhold.  På aprilmødet fik næv-

net information om definitioner af hhv. justeringer og ændringer og konsekvenserne 

for processen ift. definition af justeringer/ændringer. På baggrund af den information 

er fagmiljøet blevet bedt om at vurdere om deres ønsker til ændringer er need-to el-

ler nice-to.  

 

Kristina Mariager-Anderson (KMA)orienterede om mulighederne for at lave justerin-

ger i studieordningerne og UN drøftede herefter mulighederne ved hhv. at lave stu-

dieordningsændringer og studieordningsrevisioner.   
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UN’s beslutning: 

På baggrund af drøftelserne besluttede UN, at man i denne omgang laver justeringer 

af studieordningerne og hellere tager en større revision i forbindelse med uddannel-

sesevalueringen der kommer til næste år. Fordelen ved at vente med revisionen kan 

bl.a. også være, at det i større grad end nu, er muligt at lave en proces hvor der i 

større grad er mulighed for at inddrage flere undervisere fra fagmiljøet og stude-

rende.  

 

2.2 Årlig status (25 min) 

Årlig status er en del af det løbende og uddannelsesnære kvalitetssikringsarbejde på 

Arts og er nærmere beskrevet i uddannelseskvalitetsprocesser på Arts. Formålet med 

årlig status er, at uddannelsesnævnet, studienævnet og instituttet, på baggrund af et 

systematisk eftersyn af uddannelserne i deres helhed, prioriterer de indsatsområder, 

afdelingen vil arbejde med fremadrettet for at forbedre uddannelsens kvalitet jf. AUs 

kvalitetspolitik.  

 

På grund af den meget særlige situation vedr. Corona, vil prodekan for uddannelse i 

år give uddannelsesnævnene mulighed for at gøre årlig status mindre omfattende. 

Det betyder, at UN denne gang kan begrænse drøftelsen til at være en justering af 
sidste års handleplan samt forholde sig til røde indikatorer i de nye indikatorkort.    

 

KMA orienterede UN om den årlige status og hvad UN’s opgave er i den forbindelse.  

UN havde en generel drøftelse af bachelor – og kandidatuddannelserne, bl.a. blev 

det pointeret af fagmiljøet at man ikke skal agere blind ud fra hvad indikatorerne vi-

ser, da tallene og baggrunden herfra ændrer sig. Herefter blev det drøftet ift.:  

 

Uddannelsesvidenskab – BA 

Studieintensitet (indikator 7) er rød: det blev drøftet muligheden for at arbejde videre 

på en tidligere fremlagt ide om en ECTS-deklaration, hvori det angives hvor mange 

timer det forventes, at de studerende bruger på forelæsninger og studieaktiviteter 

mm. 

 

Uddannelsesvidenskab – KA 

Ledighed (indikator 8) er rød: ift. den røde indikator, blev det pointeret at indikatoren 

som nyt rækker over en større populationen af dimittender fra 2015- 2017, hvilket 

kan påvirke indikatoren.  Pia Bramming (PB) pointerede, at man gerne vil arbejde 

med at skabe en tættere relation til erhvervslivet og blive synlige overfor fremtidige 

arbejdsgivere. 

 

På BA og KA:  

Studiemiljø (indikator 5a og 5b) er gult: her blev det af de studerende peget på at der 

især ift. campus Emdrup er udfordringer med studiemiljøet og den sociale trivsel. Dog 

blev det samtidig pointeret, at der ikke er kommet nye tal for studiemiljøet. I drøftel-

sen af studiemiljø blev udvalget og synligheden af arrangementer til/for studerende 

og VIP’er diskuteret. I handleplanen fra 2019 er indsatser til forbedring af studiemiljøet 

også indarbejdet. De studerende forslog, at man kunne iværksætte ”torsdagstræf” 

hvor man tager venner til relevante arrangementer der afholdes i studieregi. Dette 

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/1_Uddannelseskvalitetsprocesser_paa_Arts_2020.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/1.1._Bilag_1_Udfoldet_procesbeskrivelse_for_aarlig_status_Arts_2020.pdf
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forslag mødte god opbakning i UN. Samtidig meddelte DSR, at de gerne vil inddrages 

i planlægning/idéudviklingen af arrangementer. Det blev foreslået at DSR forsøger at 

finde en kanel hvor informationer omkring arrangementer kan fås for at skabe et 

bedre informations flow/videndelingsplatform.  

Fagmiljøet pointerede også vigtigheden i, at man allerede fra studiestarten får skabt 

et godt studiemiljø og hvor der er sociale arrangementer for de studerende. 

 

På baggrund af drøftelserne i UN udformer KMB og PB forslag til hvilke indsatsområ-

der der skal prioriteres i handleplanerne 2020 på baggrund af sidste års handlepla-

ner og uddannelsernes aktuelle status. Handleplanerne godkendes endeligt af ud-

dannelsesnævnet på mødet den 27. maj. 

 

2.3 Mødeplan E2020 (5 min) 

UN godkendte mødeplanen til E2020.  

 

2.4 Nævnets principper for undervisningsevaluering (15 min) 

På UN-møde d. 10. marts drøftede vi indstillingen om udvikling af ”Nævnets princip-

per for undervisningsevaluering”. Der blev nedsat en arbejdsgruppe (bestående af 

Thomas, Asta, Kristina og Jonathan), som har udarbejdet ”udkast til nye retningslin-jer 

for behandling af uddannelsesevaluering” (bilag) til videre drøftelse i nævnet. Tho-

mas Clausen (TC) orientere UN, om de fire foreslåede ændringsforslag. Der er tale 

om mindre ændringer, mens det fjerde forslag mere vidtgående.   

Forslag 4: vil betyde at man behandler undervisningsevalueringer i mindre enheder, 

så ansvaret for at evaluere uddelegeres til mindre grupper. Tilbagemelding til modul-

koordinatorer kan evt. ske ud fra nogle overordnerede kategorier (der ikke standardi-

seres).  

UN drøftede forslagene, og der var enighed om at det var gode forslag. Det blev po-

interet, at selvom det drøftes decentralt, er det også vigtigt, at der sker drøftelser i ple-

num af UN. Det blev samtidig drøftet muligheden for at drøftelserne kunne foregå 

som breakouts som en del af UN-møderne. UN var enige om at punktet drøftes igen 

på næste UN-møde sammen med undervisningsplanerne. Der var enighed om, at 

nævnet for nu og specifikt i forbindelse med undervisningsplaner alene integrere en 

semesterbaseret fordeling af evaluatorer.  

 

Beslutning:  

 Arb.gr. arbejder videre med udkastet, herunder evt konkrete skemaer til hhv 

uv-planer og udd-evalueringer 

 Vi afprøver på førstkommende UN-møde ifm gennemgang af UV-planer enkelte 

elementer, herunder semesterbaseret fordeling af evaluatorer og en om muligt 

på mødet indledende drøftelser af planerne i udbrydergrupper m. efterfølgende 

drøftelse i plenum.   

 

3. Drøftelsespunkter (80 min) 

3.1 Forventningsafstemning VIP/Studerende i forhold til supplerende litteratur og 

supplerende forberedelse (15 min) 
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UN drøftede punktet. De studerende meddelte at problematikken opstod, da der i 

forbindelse med undervisning på modul 8 var lavet øvelser som udelukkende var ba-

seret på supplerende litteratur. VEST pointerede, at det er noget som har fyldt meget 

hos de studerende.  De studerende pointerede også, at udfordringen med supple-

rende litteratur er, at det ikke er mange studerende som læser dette. Det blev fore-

stået, at der laves nogle generelle retningslinjer for undervisere ift. anvendelsen af 

supplerende litteratur i forelæsningerne.  

 

3.2 Status på omlægning af prøver ved sommereksamen 2020 (25 min) 

KMB orienterede UN om status, og om at studerende kan finde relevant information i 

forbindelse med eksamener samt telefonnumre man kan kontakte på AU’s hjemme-

side.   

 

3.3 Semestermøder E2020 (15 min) 

Efter aftale med UN afholder VEST semestermøder for uddannelsens 1. semester-stu-

derende. I E2019 havde semestermøderne bl.a. fokus på dannelse af studie- og ek-

samensgrupper efter ønske fra UN. 

Nævnet skulle beslutte følgende: 

- Hvornår (uge – gerne flere muligheder) ønsker UN, at semestermøderne pla-

ceres? Sidste år var møderne placeret i uge 43. 

- Har UN særlige ønsker til indholdet i semestermøderne? 

 

VEST orienterede om semestermøderne, og efterspurgte eventuelle kommentarer til 

indhold og hvornår UN ønsker møderne placeret. UN havde ikke nogle særlige øn-

sker til placering. Ift. indhold har UN umiddelbart heller ikke nogle forslag.  

 

3.4 Planlægning af studiegruppeworkshops (10 min) 

UN drøftede samarbejdet ml nævnet og VEST ift. planlægningen af studiegruppe-

workshops i E2020. 

 

3.5 Jubelårets progression (15 min) 

PB orienterede UN om status på planlægningen af jubilæet, og præsenterede et 

koncept for hvordan man kan udvikle uddannelses- og udviklingsidéer for fremtiden. 

Konceptet går ud på at forskellige relevante personer inviteres til at holde pitches om 

uddannelsesmæssige udfordringer for fremtiden. Meningen er derefter at studerende 

melder ind med mulige idéer til løsninger på udfordringerne. De bedste idéer udvæl-

ges derefter.  

 

4. Forslag til kommende møder (10 min) 

4.1 Forslag til kommende UN-møder 

 

Forslag til punkter til UN-møde 27. maj 2020 

 Godkendelse af undervisningsplaner E20 BA 

 Godkendelse af endelige handleplaner for uddannelsesvidenskab 

2020 

 Studiestartsprogrammer 
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 Intern bedømmelse 

 Jubelårets progression 

 Status på principper for undervisningsevaluering 

 

Forslag til punkter til UN-møde 9. juni 2020 

 Godkendelse af undervisningsplaner E20 KA 

 Mødeplan for E20 

 Jubelårets progression 

 

Ønsker til kommende punkter: 

Organisering af 3. semester KA. Punktet afventer en sagsfremstilling. 

Orientering om 4. semester møder (VEST) 

Håndtering af og evaluering af undervisningen under COVID-19 (bl.a. er en gruppe 

studerende er i gang med at lave en evaluering af undervisningen under corona-kri-

sen) (VEST) 

 

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

Ingen 

 

5. Meddelelser (20 min) 

5.1 Nyt fra afdelingsleder 

 Pia Bramming orienterede om at man lige nu afventer status på valgfag – og 

på hvor mange der oprettes.  

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

 Intet 

5.3 Nyt fra de studerende 

 Intet 

5.4 Nyt fra VEST 

 VEST orientierende om, at der på studieportalen nu findes en ny underside 

med information om online eksamener: https://studerende.au.dk/stu-

dier/fagportaler/arts/corona-information-fra-arts/online-eksamen-paa-arts/ 

 Derudover opdateres Corana-siden på studieportalen løbende – også om ek-

samen: https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/corona-informa-

tion-fra-arts/ 

 Underviserportalen er også opdateret med information om online eksamener: 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/informa-

tion-til-undervisere-paa-arts-i-forbindelse-med-coronasituationen/ 

 I samme forbindelse er der oprettet en eksamens-hotline til akutte (studiead-

ministrative) problemer med online eksamener, som i udgangspunktet har 

åbent mandag-fredag 8-16 og har telefonnummer 8716 1061. 

 Arts IT har en hotline til tekniske spørgsmål (fx login, lyd, Zoom): 8715 0911 

5.5 Nyt fra Arts studier 

 Intet 

 

6. Evt. (10 min) 

Intet 

Referatet er godkendt i mailhøring 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/corona-information-fra-arts/online-eksamen-paa-arts/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/corona-information-fra-arts/online-eksamen-paa-arts/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/corona-information-fra-arts/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/corona-information-fra-arts/
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/information-til-undervisere-paa-arts-i-forbindelse-med-coronasituationen/
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/information-til-undervisere-paa-arts-i-forbindelse-med-coronasituationen/

