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Mødedato: 10. juni 2021 kl. 10.00-12.00 

Mødested: ZOOM 

Formøde studerende 8.30-10.00 

Mødeemne: Møde i uddannelsesnævnet for uddannelsesvidenskab 

 

 

VIP: Kristina Mariager-Anderson (forperson og SN-repræsentant), Søren Christensen, 

Hanne Knudsen, Jens Erik Kristensen. Studerende: Jonathan Sebastian Rossen (SN-re-

præsentant), Simone Albers, Mathilde Kramer Lau, Phillip Offersen (næstforperson). Stu-

dentersuppleanter: Lea von Zastrow Uhlott Noval. Tilforordnede: Pia Bramming (afde-

lingsleder), Jonas Møller Pedersen (AAU), Kennet Lintrup Pedersen (holdunderviser Em-

drup), Philip Larsen (holdunderviser Aarhus), Maria Solhøj Madsen (fra 10.45 VEST) og 

Merete Justesen (Arts Studier - ref.) 

 

Fraværende: Katja Brøgger, Silja Christiane Madsen, Victoria Etlar Syppli Sørensen, Pia 

Seidler Cort, Christoffer Koch Andersen, Magnus Berg-Pedersen. 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden og evt. opfølgning på referat  

UN godkendte dagsorden til dagens møde. Studiestartsfest drøftes under trivsels-

punktet. 

 

2. Beslutningspunkter  

2.1 Godkendelse af undervisningsplaner BA Uddannelsesvidenskab  

Nævnet behandlede efterårets undervisningsplaner på bacheloruddannelsen i ud-

dannelsesvidenskab samt undervisningsplaner for valgfaget Ansvarlig og bæredyg-

tig innovation på kandidatuddannelsen.  

 

Undervisningsplaner for valgfagene på BA og undervisningsplan for kandidatuddan-

nelsens modul 6b var ikke indkommet til behandling. Disse planer sendes til skriftlig 

behandling hos de udvalgte læsere. 

 

UN-forpersonen noterer nævnets bemærkninger og orienterer herefter modulkoordi-

natorerne. Det er vigtigt, at nævnets medlemmer overvejer hvad de melder ind, da 

nævnets kommentarer meldes videre til modulkoordinatorerne. 

 

Nævnet overvejede at fastlægge nogle retningslinjer for udarbejdelse af undervis-

ningsplaner (pensum inkl. alternative former for forberedelse, studiegrupper, m.m., 

indledning). Udgangspunktet for retningslinjerne bør være ECTS-belastningen (27,3 

timer pr. ECTS).  
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Eksempel på hvordan fordelingen af de studerendes arbejdsbelastning (ECTS) kunne 

se ud på et modul på 15 ECTS. 

  
  

Retningslinjer for undervisningsplaner tages op på et UN-møde i efteråret 2021.   

 

Beslutning: 

Undervisningsplanerne blev godkendt. UN-forperson har noteret nævnets bemærk-

ninger. De planer, der endnu ikke er modtaget, vil blive sendt til skriftlig behandling 

hos de udvalgte læsere. 

 

2.2 Godkendelse af studiestartsprogrammer E2021  

Nævnet drøftede studiestartsprogrammerne for E2021. Nævnet har modtaget studie-

startsprogrammer for BA Emdrup og Aarhus. Afdelingsleder og AAU har haft mange 

møder med tutorerne på tværs. 

 

Nævnet havde specifikke kommentarer til programmerne. 

 

Beslutning: 

Forperson melder nævnets kommentarer videre til tutorerne. Nævnet godkendte stu-

diestartsprogrammerne for bacheloruddannelsen. Nævnet ønsker KA studiestartspro-

grammerne til mailhøring, når de kommer. 

 

 

2.3 Semestermøder E2021  

I forbindelse med planlægningen af efterårets semestermøder, ønskede VEST at få 

inputs til indholdet på møderne, så der sikres et relevant udbytte for både studerende 

og UN.  

 

VEST foreslog at der er to repræsentanter fra UN, f.eks. én VIP og én studerende, som 

sparrer med VEST ift. semestermøder – og som dermed er med til at binde møderne 

sammen med nævnet. Nævnet drøftede forslaget og besluttede den videre proces. 

 

Beslutning: 

Nævnet foreslår Kristina Mariager-Anderson og Mathilde Kramer Lau som repræsen-

tanter fra UN til sparring med VEST i forhold til semestermøder. VEST indkalder til 

møde.  
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3. Drøftelses- og orienteringspunkter  

3.1 Studiegrupper  

Arbejde i studiegrupper er med til at styrke de studerendes faglige og sociale tilknyt-

ning til medstuderende og uddannelsen. Studiegrupper øger det faglige udbytte, for-

bedrer studiemiljøet, øger motivationen for studiet og mindsker frafald. Desværre pe-

ger semestermøderne (afholdes af VEST), jævnlige drøftelser i studienævn og uddan-

nelsesnævn samt evalueringen af studiestarten og tiden under COVID nedlukningen 

mv. på, at rammerne for uddannelsernes arbejde med studiegrupper ofte er uklare 

for de studerende og dermed ofte skaber en støj og tvivl. De studerende giver udtryk 

for, at de savner informationer og retningslinjer omkring især principper for dannelse 

af grupper, opsplitning af grupper samt muligheden (vinduer) for dannelsen af nye 

studiegrupper. 

 

På den baggrund har studienævnet på møde d. 27. april 2021 besluttet,  

 at hver uddannelse skal sikre en skriftlig minimumskommunikation til de stu-

derende om rammerne for studiegrupper på hvert semester. 

 UN forperson faciliterer en drøftelse om denne kommunikation i nævnet 

gerne med involvering af afdelingens undervisere.  

 At UN på studienævnsmødet i september kort præsentere deres minimums-

model og hvordan den er kommunikeret 

 

Studienævnet anbefaler i øvrigt at uddannelsesnævnet drøfter hvordan specialeko-

ordinator/ vejledere kan understøtte såvel egentlig specialegruppedannelse som stu-

diegruppedannelsen i slutningen af 3.semester, så de specialestuderende i højere 

grad motiveres til at indgå i specialefællesskaber.  

 

Uddannelsesnævnet drøfter hvordan de vil udmønte studienævnets beslutning om, 

at hver uddannelse skal sikre en skriftlig minimumskommunikation til de studerende 

om rammerne for studiegrupper på hvert semester. Der er udarbejdet forslag til ska-

belon som uddannelsesnævnet kan lade sig inspirere af og/eller tilpasse efter lokalt 

behov 

 

Uddannelsesnævnet aftaler proces for at få indholdsudfyldt og kommunikeret skabe-

lonen frem mod studiestart 2021.  

 

Forperson har indsamlet information om hvordan arbejdet med studiegrupper fore-

går på modulerne. Denne information inddrages i uddannelsesnævnets drøftelse 

 

På baggrund af nævnets drøftelse udarbejder forperson et udkast til minimumskom-

munikation, som behandles som et beslutningspunkt på mødet i august. 

 

Kommentarer: 

Uddannelsen har arbejdet meget med studiegrupper. Der var forslag om at man i for-

beredelsen til undervisningen ”talte til studiegrupperne”. 
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Nævnet nedsatte en arbejdsgruppe til at arbejde videre med minimumskommunika-

tionen. Arbejdsgruppen består af: Afdelingsleder, UN-forperson, AAU, Mathilde Kra-

mer Lau, en holdunderviser fra Emdrup og en holdunderviser fra Århus (holdundervi-

serne melder selv deres kandidater ind til forpersonen) og VEST på sidelinjen.  

Arbejdsgruppen starter med at beskrive det uddannelserne gør, da det tidsmæssigt 

ikke er muligt at lave et udviklingsarbejde inden studiestart. 

 

 

3.2 Trivsel  

Nævnet drøftede hvad status er på trivsel på uddannelserne samt reboarding af de 

studerede i E2021.  

 

Der er planlagt en studiestartsfest med levende musik i Emdrup den 10. september 

og i Århus den 3. september. 10.9. og i Århus 3.9. Der planlægges at søge midler fra 

trivsels- og aktivitetspuljen.  

 

 

4. Forslag til kommende møder  

4.1 Forslag til kommende UN-møder 

 

Forslag til punkter til UN-mødet i 19. august 

Studiegrupper BA og KA  

Valg 

Status på studieordningsrevision KA 

Proces for studieordningsændringer (orientering) 

Dimission ved Uddannelsesvidenskab  

Forskningsbasering til forskningsintegration  

 

 

Ønsker til kommende punkter: (NB! Hvis man gerne vil have et punkt på dagsorde-
nen, så skal man komme med en sagsfremstilling.) 

Samlet litteraturliste  

Retningslinjer til undervisningsplaner 

 

 

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

Ingen 

 

5. Meddelelser 

5.1 Nyt fra afdelingsleder 

 Stilling som holdunderviser slået op i Århus. Alle må gerne prikke til dem de 

kender. 

 Vi er i gang med UE-rapport som nævnet vil komme til at se 

 SO-proces er også i gang. 

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

 Intet 

5.3 Nyt fra de studerende 
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 Claus besked på BB 

 BA afsluttede i sidste uge med en ceremoni. Det var superfedt. 

5.4 Nyt fra Vejledning og Studieinformation 

 Intet 

5.5 Nyt fra Arts Studier 

 Nyhedsbrev Arts studier fra juni 2021 findes på underviserportalen. 

 

6. Evt.  

 

 

 

Referatet er godkendt i mailhøring 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/

