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Mødested: A302, 1483-556 

Formøde studerende 11.30-13.00 

Mødeemne: Møde i uddannelsesnævnet for uddannelsesvidenskab 

 

 

VIP: Kristina Mariager-Anderson (forperson og SN-repræsentant), Pia Seidler Cort, Søren 

Christensen, Hanne Knudsen VIP-suppleant: Jette Kofoed. Studerende: Jonathan Seba-

stian Rossen (SN-repræsentant), Simone Albers, Silja Christiane Madsen. Studenterobser-

vatør: Victoria Etlar Syppli Sørensen (til punkt 3). Tilforordnede: Pia Bramming (afdelings-

leder), Jonas Møller Pedersen (AAU), Anna Skou Jensen (holdunderviser), Maria Solhøj 

Madsen (VEST fra punkt 2.4.), Camilla Mark Thygesen (Arts Studier under punkt 2.7.1.) og 

Merete Justesen (Arts Studier - ref.) 

 

Fraværende: Jens Erik Kristensen, Mathilde Kramer Lau, Katja Brøgger, Phillip Offersen 

(næstforperson), Christoffer Koch Andersen, Magnus Berg-Pedersen 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden og evt. opfølgning på referat 

UN godkendte dagsordenen til dagens møde. Der ønskes en status på uddannelses-

evalueringen under meddelelser, særligt i forhold til studerende til formøde og evalu-

eringsmødet. 

 

2. Beslutningspunkter 

2.1 Dimission BA og KA Uddannelsesvidenskab  

Nævnet drøftede eventuelle muligheder for at formalisere fejring af endt uddannelse 

på BA og KA.  

 

De studerende vil gerne have en formel afslutning alene for uddannelsesvidenskab.  

 

Afdelingsleder oplyste, at der ikke er midler til at afholde en dimission ud over de fæl-

les arrangementer. Hvis det handler om at fastlægge en dato og booke nogle loka-

ler, så kan afdelingen godt være behjælpelig. Der skal være en forventningsafstem-

ning i forhold til hvad afdelingen står for og hvad de studerende selv står for. 

 

De studerende vil helst have en afslutning på BA og KA lige efter aflevering. 

 

Jette Kofoed har afholdt en ”vi er færdige med semestret-fest” i år med stor tilslutning. 

Arrangementet har været knyttet til modul 10 på BA som afslutning. Det havde ikke 

samme formalia som en dimission. 

 

Beslutning: 

Nævnet godkender, at de studerende arbejder videre på at konceptudvikle og facili-

tere en afslutning for BA/KA Uddannelsesvidenskab. 
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Der er forslag om, at det er de VIP der underviser på BA-projekt og de VIP der er spe-

cialekoordinatorer, der hjælper de studerende med arrangementerne. Jette Kofoed 

vil gerne hjælpe med at facilitere VIPs deltagelse. 

 

Nævnet besluttede at afholde arrangementet: 

 Førstkommende fredag efter aflevering i Århus 

3. juni 2022, kl. 15-17 i lokale 1441-112 (aud. 2). 

 Førstkommende torsdag efter aflevering i Emdrup 

2. juni 2022, kl. 15-17 i festsalen 

 

 

2.2 Forskningspraktik 

I forbindelse med at integrere forskningen stærkere i uddannelsen, samt give stude-

rende bedre mulighed for at engagere sig med fagmiljøet, har nogle studerende ud-

tryk en interesse i at følge noget forskning og anvende dette som udgangspunkt for 

uddannelsesvidenskabelige undersøgelser.  

 

Nævnet drøfter muligheden for forskningspraktik som en del af uddannelsen.  

 

Afdelingsleder oplyser, at det er svært at udføre i praksis for VIP med forskningspro-

jekter i forhold til et selvstændigt valgfag. Men der kan evt. arbejdes på at flere stude-

rende indgår i et forskningsprojekt i tilknytning til deres specialeskrivning. I forhold til 

forskningspraktik, så kan det evt. være som virksomhedsprojekt. 

 

En anden model kunne være flere studerende, der vil skrive speciale inden for 

samme forskningsfelt. 

 

En studerende i projektorienteret forløb følger et forskningsprojekt her i efteråret.  

 

Beslutning: 

Der er allerede muligheder for forskningspraktik under virksomhedsprojekt, projektori-

enteret forløb og specialet, så nævnet ønsker ikke at gå videre med forslaget. Næv-

net udtrykker tilfredshed med, at der er studerende, der er interesseret i at følge forsk-

ningen nært. 

 

 

2.3 Undervisningsevaluering F2021  

Uddannelsesnævnet behandler halvårligt evalueringerne for det foregående seme-

ster (hhv. januar/februar og august/september) og formidler i samarbejde med afde-

lingsleder resultaterne i fagmiljøet. UN-forperson udarbejder hver gang en skriftlig til-

bagemelding til brug for Studienævnet og for arbejdet med de årlige handleplaner. I 

tilbagemeldingen redegøres dels for hvilke evalueringer, der er gennemført, et kort 

referat af drøftelserne i uddannelsesnævnet og eventuelle tematikker/emner som 

Uddannelsesnævnet anbefaler tages op i Studienævnet (til studienævnets årlige be-

handling i efteråret). 
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UN evaluerer med henblik på at kunne give konstruktiv og præcis feedback til mo-

dulkoordinatorer. Når evalueringen har været drøftet på et UN-møde er det VIP-eva-

luatoren, der sørger for at give feedback til modulkoordinatoren.  

 

Processen er i korte træk: 

 Der skal afsættes tid til at de studerende kan gennemføre evalueringen på 

næstsidste undervisningsgang,  

 Evalueringen skal lukkes og der skal gennemføres en opfølgende kvalitativ 

drøftelse af resultaterne på modulets sidste undervisningsgang 

 Resultaterne af den enkelte evaluering samles i et evalueringsnotat, der skal 

tilgå uddannelsesnævnet og lægges på modulets Blackboard side. Det an-

befales, at de studerende er involveret i formuleringen af evalueringsnotatet.  

 

Nævnet drøfter de principielle ting i evalueringerne ud fra det samlede evaluerings-

notat fra hvert enkelt modul. 

 

Beslutning: 

Nævnets VIP-medlemmer noterede nævnets kommentarer og giver efter mødet 

skriftlig feedback til modulkoordinatorerne. UN-forperson noterede generelle princi-

pielle ting, som UN eller afdelingen evt. skal drøfte nærmere. 

Nævnet godkendte evalueringerne.  

 

 

2.4 Redegørelse for brug af intern bedømmelse  

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 gennemgår brugen af interne bedømmere ved vintereksamen 

2020/21 og sommereksamen 2021 og indberetter bemærkninger hertil videre til SN-

mødet den 28. september 2021 (indberetning sendes til SN-sekretær senest 20. sep-

tember 2021). 

 

Kommentarer: 

 Der er fundet flere tilfælde af gensidig intern bedømmelse. I det store billede 

ser det dog fornuftigt ud. 

 Der er fundet flere tilfælde af undervisningsassistenter, der bedømmer over 

for andre undervisningsassistenter. 

 Retningslinjerne bliver fulgt i videst muligt omfang i samarbejde med 

UVA/EKA.  

 

Beslutning: 

UN-forperson udfylder skemaet, der skal sendes til videre behandling i studienævnet. 

UVA/EKA skal orienteres om, at undervisningsassistenter ikke skal sidde over for hin-

anden. 
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2.5 Undervisningsmiljøvurdering  

Baggrund 

Undervisningsmiljøvurderingen er en vurdering af universitetets fysiske, psykiske og 

æstetiske miljø og skal efter lovkrav udføres på universiteter hvert 3. år. Formålet med 

vurderingen er, at udpege hvis, der er områder, hvor der er behov for en indsats for at 

udvikle og sikre et godt undervisningsmiljø for de studerende. Studerende på Arts har 

modtaget information om undervisningsmiljøvurderingen og er blevet inviteret til at 

kontakte deres repræsentant i uddannelsesnævnet, såfremt de har ønsker om at bi-

drage til drøftelserne. 

 

Udarbejdelse af handleplan 

Uddannelsesnævnet har til opgave at give input til og godkende afdelingsleders op-

læg til mulige indsatser (handleplan) for hver uddannelses undervisningsmiljø. Afde-

lingsleder kommer med en mundtlig fremstilling af data og forslag til handlinger. I 

handleplanen er det muligt at igangsætte handlinger inden for temaerne psykisk, fy-

sisk og æstetisk miljø, hvor uddannelsesnævnet finder det relevant. Baggrundsmate-

rialet er uddannelsernes rapport for undervisningsmiljøvurdering, som baserer sig på 

et udvalg af resultater fra den seneste afholdte nationale undersøgelse fra Uddannel-

ses- og forskningsministeriet. Desuden kan studiemiljøundersøgelsen indgå som yder-

ligere baggrundsmateriale for drøftelsen, hvis nævnet finder dette relevant. 

Afdelingsleder følger herefter løbende op på indsatserne i handleplanen som det af-

tales i samarbejde med uddannelsesnævnet. Et naturligt tidspunkt for opfølgning kan 

fx være til det årlige statusmøde i april/maj.  

 

Næste skridt 

- Afdelingsleder udarbejder handleplan, som behandles og godkendes på UN-

mødet den 11. oktober 

- Handleplanerne drøftes i studienævnet med fokus på at dele eksempler på 

god praksis og idéer til indsatser på tværs af uddannelser. 

- Handleplanerne godkendes af studieleder og prodekan og offentliggøres på 

studieportalen. 

- Sideløbende med undervisningsmiljøvurderingen drøfter fakultetsledelsen og 

institutter proces for håndtering af konkrete sager om mobning, chikane og 

diskrimination mellem medarbejder og studerende. 

 

Uddannelsesnævnet bedes bemærke, at der er tale om følsomt og fortroligt data 

som kun er til deling blandt medlemmer af nævnet og afdelingsleder. 

 

Yderligere materiale/baggrundsinformation som det er muligt at benytte sig af 

- Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø 

- Side på studieportalen for undervisningsmiljøvurdering 

- Studiemiljøundersøgelsen 

 

Afdelingsleder gennemgik det udsendte datamateriale for bacheloruddannelsen 

med nævnet. SNUK oplyste at afdelingsleder kan få det nøjagtige antal studerende 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/316
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/316
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/campus/undervisningsmiljoevurdering-2021/
https://studerende.au.dk/studiemiljo/
https://studerende.au.dk/studiemiljo/
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der hvor det er uklart hvor mange, der har oplevet f.eks. at blive udelukket fra fælles-

skabet. 

 

Beslutning 

Uddannelsesnævnet takker for afdelingsleders mundtlige fremstilling af data. Afde-

lingsleder udarbejder herefter de/den endelige handleplan(er) og sender den/dem 

til godkendelse til UN-mødet i oktober. Herefter indstilles de til drøftelse i studienæv-

net og efterfølgende godkendelse hos studieleder og prodekan.  

 

 

2.6 Valg på AU 

UN-forpersonen orienterer om valg til SN/UN på AU i efteråret 2021, og UN diskuterer, 

hvad der kan sættes i gang ift rekruttering. Det er kun studerende der er på valg.  

Læs mere om valget her: https://medarbejdere.au.dk/strategi/valg/skemaer-lister-

og-valgcirkulaere/.  

  

SNUK oplyste, at opstillingsperioden er offentliggjort på valgsiden https://medarbej-

dere.au.dk/strategi/valg/tidsplan-for-universitetsvalget/. De studerende skal være 

opmærksomme på, at perioden slutter fredag kl. 12.00 i efterårsferien. Der arbejdes 

på at ændre perioden, men det er ikke sikkert, at de lykkedes, så derfor skal de stude-

rende holde øje med informationerne på valgsiden og gerne informere interesserede 

studerende om hvornår perioden udløber. SNUK opfordrer til at man igangsætter op-

stillingen i starten af opstillingsperioden, så der er tid til at håndtere evt. udfordringer. 

  

Beslutning: 

UN besluttede, at SN-repræsentant for de studerende er ansvarlige for opstillingsli-

sten.  

 

2.7 Godkendelse og indstilling af ny studieordning 

UN behandlede den nye studieordning for kandidatuddannelsen i uddannelsesvi-

denskab.  

 

Som en del af UNs behandling havde styregruppen for revisionen af studieordningen 

ønsket, at UN drøftede bedømmelsesformen på modul 4 – gradueret eller be-

stået/ikke bestået. Hvis UN ønsker at indstille eksamen som værende gradueret, øn-

sker modulkoordinatorerne, at der vælges fri hjemmeopgave som eksamensform.  

 

Kommentarer fra nævnet: 

Argumentet imod at lave gradueret er, at det sætter et ekstra pres på de studerende, 

at der er to moduler med gradueret i samme semester. 

Mange studerende – især dem der præsterer i den høje ende – vil gerne have gradu-

eret. Det er ikke sikkert, at det er det samme for øvrige studerende. 

De metodiske fag skal give rum til eksperimenter og det gøres bedst med be-

stået/ikke bestået.  

 

UN besluttede, at fastholde bestået/ikke bestået på modul 4. 

https://medarbejdere.au.dk/strategi/valg/skemaer-lister-og-valgcirkulaere/
https://medarbejdere.au.dk/strategi/valg/skemaer-lister-og-valgcirkulaere/
https://medarbejdere.au.dk/strategi/valg/tidsplan-for-universitetsvalget/
https://medarbejdere.au.dk/strategi/valg/tidsplan-for-universitetsvalget/
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UN fandt fejl i ECTS angivelsen i overgangsbestemmelsen omkring modulet metodo-

logi. 

 

UN drøftede hvorfor en ny KA-studieordning skal godkendes nu med for fagmiljøet 

forholdsvis få ændringer, fordi studieordningen bliver låst for revision i et fuld gen-

nemløb + 1 år.  

 

Afdelingen har efter mange drøftelser i afdelingen og med UN besluttet, at lave en 

medium revision af KA-studieordningen pr. 1.9.22, en revision af BA-ordningen pr. 

1.9.23 og så en revision af KA-studieordningen pr. 1.9.26 til de bachelordimittender, 

der afslutter på den nye BA-studieordning fra 1.9.23.  

 

UN havde svært ved at gennemskue hvilke ændringer, der er foretaget i forslaget til 

den nye studieordning. Afdelingsleder redegjorde på mødet for de væsentligste æn-

dringer. Det vil være svært helt præcist at redegøre for alle de ændringer, der er fore-

taget uden at sammenligne den nuværende studieordning med forslaget til den nye 

studieordning. Hvert enkelt modul er revideret i forhold til de nye standarder for be-

skrivelse af studieordningstekster. 

 

UN drøftede at indledningen i KA-studieordningen var snæver og ikke alle VIP kunne 

se deres faglighed i studieordningen. Indledningen har været drøftet i afdelingen og i 

UN. Afdelingsleder oplyser, at det er det dilemma, der er i afdelingen, at der vil være 

nogle fagmiljøer som ikke synes, at de er afspejlet i kandidaten, da afdelingen er me-

get tværfaglig og da kandidaten ikke kan rumme alle fagligheder. 

 

Beslutning 

UN godkender og indstiller den nye studieordning for kandidatuddannelsen i uddan-

nelsesvidenskab til behandling på SN-mødet i november.  

 

 

 

3. Drøftelses- og orienteringspunkter  

3.1 Proces for studieordningsændringer  

I foråret blev processen for nye studieordninger og ændringer hertil sat i gang i ud-

dannelsesnævnene. Uddannelsesnævnene har stadig mulighed for at indmelde øn-

sker om ændringer til eksisterende studieordninger. Dette kræver jf. uddannelsesef-

tersynet, at studieordningen har haft et fuldt gennemløb. Der kan ved en studieord-

ningsændring kun være tale om mindre ændringer, og det er ved en hver ændring 

vigtigt at relatere ændringen til uddannelsen som helhed. Ændringer inden en studie-

ordnings fulde gennemløb kan kun gennemføres, hvis der er tale om deciderede fejl, 

som bør rettes af hensyn til de studerendes retssikkerhed.  

 

Proces for indstilling og godkendelse af studieordningsændringer: 

Forslag til studieordningsændringer behandles i: 

 UN i oktober (november hvis muligt inden SN møde). UN indstiller til godken-

delse i SN 
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 SN i november med mulighed for 2. behandling i december. SN indstiller til 

godkendelse i dekanatet 

 dekanatet i januar. 

 

Godkendte studieordningsændringer træder i kraft i studieordningen pr 01.09.2022. 

 

UN har følgende studieordninger som har haft et fuldt gennemløb:  

Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab  

Kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab (arbejder på ny studieordning gæl-

dende fra 1.9.2022). 

 

Skabelon for indstilling af ændringer kan rekvireres hos UN-sekretæren.  

De relevante undervisere opfordres sammen med afdelingsleder til at hente sparring 

hos UN-sekretæren i forhold til kvalificering af den eller de ønskede studieordnings-

ændringer inden endelig godkendelse i uddannelsesnævnet. 

 

 

 

3.2 Orientering om studieordningsændringer pr. 1.9.2021  

1. september træder alle studieordningsændringer i kraft.  

 

UN blev orienteret om de studieordningsændringer der er trådt i kraft pr. 01.09.21 for 

UNs egne studieordninger.  

 

Dette kan både være de studieordningsændringer, som UN selv har ønsket og som er 

blevet godkendt af SN og dekanatet, men der kan derudover også være indført an-

dre mindre ændringer, hvis der i løbet af året opdages uhensigtsmæssige formulerin-

ger, som kan føre til misforståelser eller være til fare for de studerendes retssikkerhed. 

Disse kan opdages af både undervisere og administrative medarbejder i deres dag-

lige arbejde med studieordningerne, og ændringerne vil altid være lavet i samar-

bejde med afdelingsleder og underviser.   

 

Uddannelse Modul Ændring 

BA Uddannelsesvidenskab 5 Indhold og faglige mål justeret 

BA Uddannelsesvidenskab 10 Pensumliste fjernet 

BA Uddannelsesvidenskab Alle moduler Indhold i normalsider fremgår nu kun 

under generelle regler 

KA Uddannelsesvidenskab Adgangskrav Beskrivelsen af adgangskrav er justeret 

KA Uddannelsesvidenskab Modul 1 Indholdsbeskrivelse, faglige mål og ek-

samensform er justeret 

KA Uddannelsesvidenskab Modul 3 Ledelse fjernet under faglige mål 

KA Uddannelsesvidenskab Modul 4 Multiplechoise test ændret til test 

KA Uddannelsesvidenskab Modul 6c Indholdsbeskrivelse og beskrivelse af 

eksamensform er justeret 
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KA Uddannelsesvidenskab Speciale Portfoliospeciale er ændret fra målrettet 

til forbeholdt Ph.d. studerende på 4+4-

ordningen 

 

UN orienteres om generelle studieordningsændringer der er trådt i kraft pr. 01.09.21 

Uddannelse Ændringer 

BA Uddan-

nelsesviden-

skab 

Opdatering af generelle regler 

Opdatering af:  

- Rettet Blackboard til Brigthspace 

- Tydeliggjort, hvor forudsætningskrav præsenteres i afsnit 2.1 

- Tydeliggjort godkendelseselementet i afsluttende opgaver for uddannel-

sen.  

- Afskaffelse af studieaktivitetskravet 

KA Uddan-

nelsesviden-

skab 

Opdatering af generelle regler 

Præcisering i afsnit 3.8 om projektorienteret forløb 

Opdatering af:  

- Fjernet sætning i adgangskrav 

- Rettet Blackboard til Brigthspace 

- Tydeliggjort, hvor forudsætningskrav præsenteres i afsnit 2.1 

- Tydeliggjort i prøvebeskrivelsen for valgfag, at det konkrete udbud kan ses 

i kursuskataloget 

- Afskaffelse af studieaktivitetskravet 

 Se nyhedsbrevet fra Arts Studier for september 2021. 

 

 

3.3 Årsrapport fra censorformandsskabet  

Uddannelsesnævnet og afdelingsleder har ansvar for at adressere eventuelle lokale 

problemer, der påpeges i årsrapporten fra censorformandsskabet. Evt. tværgående 

opmærksomhedspunkter kan bringes videre til studienævnet.  

 

Nævnet havde læst årsrapporten og fandt ikke at der var særlige relevante kom-

mentarer, der skal tages handling på. Dette også set i lyset af, at uddannelsen fra 

1.4.2022 overgår til et nyt censorkorps. 

 

3.4 Orientering om sammenlægning og ændring af censorkorps  

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har godkendt sammenlægningen af Censor-

korps for Gymnasiepædagogik og Censorkorps for Læring til Censorkorps for Uddan-

nelsesvidenskab, Gymnasiepædagogik og Læring. I forbindelse med sammenlæg-

ningen har styrelsen godkendt, at BA og KA Uddannelsesvidenskab flytter til det nye 

sammenlagte censorkorps. Ændringen træder i kraft 1. april 2022. 

 

Afdelingen har drøftet hvem der kunne indstilles som censorer, der vil blive lavet et 

opslag, så flere kan søge ind som censor. Afdelingsleder sender en liste med de em-

neord, der er i opslaget om censorer. Vær opmærksom på, at emnerne kun skal 

dække de moduler, der er ekstern censur på. 

 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
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Sekretariatet ligger ved Aalborg Universitet og de bruger ikke censor-IT. Der skal også 

være en VIP, der skal sidde i censorkorpset og det må gerne være en fra UN. Der er 

møde den 17. november i Odense. Det ville være godt, at en VIP tog med afdelings-

leder til det møde. Evt. interesserede kandidater melder det direkte til afdelingsleder. 

 

 

3.5 Evaluering af studiestart  

UN evaluerer studiestart med henblik på proaktive og optimerende tiltag til efterføl-

gende år. 

 

Studievejledningen oplyser hvad de har bidraget med i studiestarten. Der har været 

et godt og engageret fremmøde på workshops omkring studiegrupper. Der vil blive 

afholdt nogle fokusgruppeinterviews som opfølgning på det. 

 

De studerende vil gerne evalueringen campusopdelt. SNUK undersøger om det er 

muligt og så bliver evalueringen af studiestarten taget som punkt på næste UN. 

 

 

3.6 Trivsel  

Nævnet drøfter hvad status er på trivsel på uddannelserne samt reboarding on on-

boardning af de studerede i E2021.  

 

Der var intet at drøfte. 

 

4. Forslag til kommende møder 

4.1 Forslag til kommende UN-møder 

 

11. oktober 2021 

Specialeevaluering 

Evt. godkendelse og indstilling af nye studieordninger  

Evt. godkendelse og indstilling af studieordningsændringer 

Valg 

Mødeplan 2022 

Summer University – forhåndsgodkendelse 

Grundfortællinger 

Evaluering af studiestart (campusopdelt evaluering) 

 

Ønsker til kommende punkter: 

Samlet litteraturliste  

Retningslinjer til undervisningsplaner 

Principiel drøftelse af optagelse af undervisning og udlevering af slides 

Bedre integration af uddannelsernes årgange 

 

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

Ingen 

 

5. Meddelelser  

5.1 Nyt fra afdelingsleder 
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 Uddannelsesevalueringsrapporten er godkendt af studieleder. Den vil nu sen-

des til høring og til de eksterne eksperter. Der udestår at finde VIP og stude-

rende til møderne.  

 Re- og onboardingfesterne har været afholdt. I Århus havde baren udsolgt kl. 

23.00. I Emdrup var der færre mennesker end tilmeldt. Der afholdes restfest 

næste fredag til DPU-debat. Afdelingsleder takker Simone og Silja for deres 

store arbejde med festerne. 

 Afdelingen har fået kr. 90.000 til fremme af studie- og læringsmæssige tiltag 

til de studerende. Der er kommet et par ansøgninger. 

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

 Vi mangler VIP til formødet til uddannelsesevalueringen. Det kræver ikke for-

beredelse at deltage i formødet. 

 Dokumentet omkring minimumsmodel omkring studiegrupper er nu udarbej-

det og offentliggjort. Det fælles dokument ligger på uddannelsens organisa-

tion på Brightspace og på de enkelte hold. Det er endnu ikke afklaret, hvor-

dan det bliver kommunikeret ud til de studerende. 

5.3 Nyt fra de studerende 

 Intet 

5.4 Nyt fra Vejledning og Studieinformation 

 Simon er i gang med at planlægge Åbent Hus 2022, og har i den forbindelse 

brug for studenterrepræsentanter fra nævnet. Maria sender en mail til studenter-

repræsentanterne, hvortil de kan tilkendegive om de vil være med. Datoerne er 

hhv. 8. februar i Emdrup og 10. februar i Aarhus. Begge fra kl. 15.00 – 19.00. 

5.5 Nyt fra Arts Studier 

 Nyhedsbrev Arts studier fra september 2021 findes på underviserportalen. 

 

6. Evt.  

Intet 

 

Referatet er godkendt i mailhøring 

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

