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Mødedato: 31. maj 2021 kl. 10.00-12.00 

Mødested: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/62895519181 

Formøde studerende 8.30-10.00 https://aarhusuniversity.zoom.us/j/69064932532 

 

Mødeemne: Møde i uddannelsesnævnet for uddannelsesvidenskab 

 

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

Brøgger, Søren Christensen. VIP-suppleant: Jette Kofoed. Studerende: Jonathan Seba-

stian Rossen (SN-repræsentant), Simone Albers, Mathilde Kramer Lau, Phillip Offersen 

(næstforperson). Studenterobservatør: Victoria Etlar Syppli Sørensen Tilforordnede: Pia 

Bramming (afdelingsleder), Jonas Møller Pedersen (AAU), Kennet Lintrup Pedersen 

(holdunderviser Emdrup), Maria Solhøj Madsen (VEST) og Merete Justesen (Arts Studier - 

ref.) 

 

Fraværende: Hanne Knudsen, Jens Erik Kristensen, Philip Larsen (holdunderviser Aarhus), 

Silja Christiane Madsen, Lea von Zastrow Uhlott Noval, Magnus Berg-Pedersen, Christof-

fer Koch Andersen. 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden og evt. opfølgning på referat 

UN godkendte dagsorden til dagens møde. 

 

2. Beslutningspunkter  

2.1 Godkendelse af undervisningsplaner KA Uddannelsesvidenskab 

Nævnet behandlede efterårets undervisningsplaner på kandidatuddannelsen i ud-

dannelsesvidenskab.  

 

UN-forpersonen noterede nævnets bemærkninger og orienterer herefter modulkoor-

dinatorerne. 

 

 

3. Drøftelses- og orienteringspunkter  

3.1 Aftagere til uddannelsesevaluering  

Forud for evalueringsmødet fremsendes uddannelsesevalueringsrapporten til skriftlig 

kommentering hos udvalgte medlemmer af uddannelsens aftagerpanel og til ud-

dannelsens censorformandskab. Censorformandskabet anmodes om specifikt at fo-

kusere på den faglige kvalitet og sammenhæng, mens aftagerne anmodes om spe-

cifikt at fokusere på uddannelsernes kobling til og relevans for arbejdsmarkedet. 

Kommentarerne vedlægges som bilag til evalueringsmødet og drøftes på mødet. 

 

Afdelingsleder præsenterede UN for forslag til hvilke aftagere uddannelsesevalue-

ringsrapporten kunne sendes i høring til. 

 

Nævnet drøftede listen og besluttede at indstille alle fire på listen. 

 

 

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/62895519181
https://aarhusuniversity.zoom.us/j/69064932532
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3.2 Status på studiestartsprogrammer 

Der er først deadline på studiestartsprogrammerne den 1. juni, så punktet udsættes til 

junimødet. 

 

3.3 Trivsel  

AU har bevilliget Arts 250.000 kr. til genstart af studielivet efter genåbningen. Midlerne 

skal støtte lokale initiativer, der har fokus på at styrke de studerendes (re-)integration i 

uddannelsesmiljøerne. Derfor er der oprettet en Trivsels- og aktivitetspulje, som for-

eninger, studerende og ansatte med ideer til aktiviteter for Arts-studerende kan søge 

tilskud fra.  

VIP og studerende kan søge om tilskud til at afholde aktiviteter og arrangementer en-

ten online, udendørs eller på campus.  VIP og studerende kan ansøge om tilskud til 

aktiviteter, der afvikles i 2021. Der kan ikke søge om tilskud med tilbagevirkende kraft. 

Link til trivselspulje: https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/campus/triv-

sels-og-aktivitetspuljen/ 

 

UN opfordrer alle – især de studerende - til at søge. Det fremgår af linket, hvad der al-

lerede er givet midler til. 

 

Afdelingsleder opfordrer til, at UN igangsætter noget for de studerende. Afdelingsle-

der foreslår, at der afholdes en studiestartsfest i studiestartsugen for de studerende og 

at UN prøver at søge midler til det. 

 

Beslutning: 

UN besluttede at undersøge om der skulle arrangeres en studiestartsfest og søge 

midler til det. UN nedsatte en arbejdsgruppe bestående af Simone Albers og forper-

sonen, der vil se på forslaget. 

 

 

4. Forslag til kommende  

4.1 Forslag til kommende UN-møder 

 

Forslag til punkter til UN-mødet i 10. juni 

Undervisningsplaner bachelor 

Studiegrupper BA og KA  

Godkendelse af programmer for studiestart 2021 

Semestermøder E2021 (beslutningspunkt) 

 

Ønsker til kommende punkter: 

NB! Hvis man gerne vil have et punkt på dagsordenen, så skal man komme med en 

sagsfremstilling. 

Samlet litteraturliste  

Dimission ved Uddannelsesvidenskab (august) 

Forskningsbasering til forskningsintegration (august) 

 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/campus/trivsels-og-aktivitetspuljen/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/campus/trivsels-og-aktivitetspuljen/
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4.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 

Ingen 

 

5. Meddelelser (10 min) 

5.1 Nyt fra afdelingsleder 

 Prodekan har kontaktet afdelingsleder, da censorkorpsene skal slås sammen. 

Vi skal slås sammen med censorkorpsene inden for pædagogik, læring og 

gymnasiepædagogik. UN er ikke høringspart i processen og det vækker be-

kymring. Det nye korps navn er censorkorps for pædagogik. Hele nævnet skal 

ny konstitueres og i den forbindelse kan uddannelsesvidenskab få en jævn-

byrdig plads i det nye korps.  

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

 Intet 

5.3 Nyt fra de studerende 

 Intet 

5.4 Nyt fra Vejledning og Studieinformation 

Studievejledningen afholder ”Mundtlig eksamen – synopsis” henvendt til studerende 

med denne eksamensform. Her deltager både Studievejledere, studerende og VIP 

med input til, hvordan man gør en god mundtlig eksamen. Vibe Aarkrog og en BA 4. 

sem. studerende er med fra UDV. I kan se mere om arrangementet her.  

5.5 Nyt fra Arts Studier 

 Intet 

 

6. Evt.  

Intet 

 

 

Referatet er godkendt i mailhøring 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/aktuelt/arrangementer/vis-arrangement/artikel/oplaeg-om-mundtlig-eksamen-paa-dpu-synopsis-online-zoom-1/

