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Mødedato: 11.oktober 2022 kl. 10.00-12.00 
Mødested: A302, 1483-556 
Formøde studerende 8.30-10.00 i samme lokaler 
Mødeemne: Møde i uddannelsesnævnet for uddannelsesvidenskab 
 
 
VIP:  Pia Seidler Cort (forperson), Kristina Mariager-Anderson (SN-repræsentant), Hanne 
Knudsen. Studerende: Jonathan Sebastian Rossen (fra kl. 11.00, SN-repræsentant), Julie 
Lundahl Sørensen, Oliver 
Tilforordnede: Pia Bramming (afdelingsleder), Jonas Møller Pedersen (AAU), Anna Skov 
Jensen (holdunderviser, Emdrup), Maria Solhøj Madsen (fra kl. 11.00 VEST) og Susanne 
Vork Svendsen (Arts Studier - ref.) 
 
Fraværende: Katja Brøgger, Jette Kofoed, Jens Erik Kristensen, Flemming Georg Meier, 
Laura Trolle, Ida Schrøder, Simone Albers, Mathias Wittenkamp Mortensen, Sofie Krage-
lund Christensen, Søren Christensen. 
 
 

Godkendt referat 

1. Godkendelse af dagsorden og evt. opfølgning på referat  
UN godkendte dagsorden til dagens møde.  
 
2. Beslutningspunkter  
2.1 Grundfortælling  
Uddannelsesnævnet drøftede det fremsendte forslag: 

• Maria Solhøj Madsen afklarede, at ”Grundfortælling” er tænkt til en hjemmeside, 
hvor udenforstående/potentielle studerende kan få afklaret forskellene på de en-
kelte uddannelser. 

• Hanne Knudsens skriftlige forslag til ændringer blev givet videre til Pia Seidler 
Cort. 

• Der var enighed om, at det under punkt 3. skal fremgå, at uddannelsen bidrager 
til et bedre samfund og bedre uddannelser. 

• Der var enighed om, at der skal bruges direkte tale – f. eks. ”I” i stedet for ”De stu-
derende”. 

• Under punkt 4 er det vigtigt at fremhæve, at de studerende har mulighed for at 
tone uddannelsen efter egne interesser – ikke hen mod eksamen. Pia Seidler Cort 
og Mathias Wittenkamp Mortensen ser nærmere på formuleringen. 

• Pia Seidler Cort modtager meget gerne specialetitler, som så kan inddrages i pa-
piret. 

 
Beslutning: 
Nævnet godkendte forslaget med ovenstående kommentarer.  
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2.2 Mødeplan 2023 
Møde d. 13. februar 2023: 
Da to medlemmer allerede melder afbud til mødet d. 13. februar, ønsker Nævnet 
mødet flyttet til fredag d. 3. februar – alternativt fredag d. 10. februar 2023. 
 
Møder d. 8. (BA) og 9. juni (KA) 2023: 
Nævnet ser gerne møderne samlet på én dag og helst d. 8. juni, hvor BA-mødet så 
kan afholdes kl. 10.00 – 12.00 og KA-mødet kl. 13.00 – 15.00. 
Der bestilles – om muligt – forplejning til frokost. 
 
Beslutning: 
Nævnet godkendte forslaget med ovenstående kommentarer.  
 
3. Drøftelses- og orienteringspunkter  
3.1 Specialeevaluering 
Nævnet drøfte specialeevalueringen og satte særligt fokus på det specialeforbere-
dende forløb på 3. semester, og de studerendes kommentarer til dette. 
 
Kommentarer fra nævnet: 

• Et af spørgsmålene er, om 3. semester forbereder de studerende godt nok til spe-
cialet: Giver det f.eks. mening at afholde kick off-møde i oktober, eller er det for 
tidligt? Hvor eksplicit skal det specialeforberedende element være? 

• I forbindelse med tildeling af specialevejleder bør det understreges, at der bruges 
mange ressourcer på at matche studerende/vejleder, men at det kan være van-
skeligt at tilgodese alle ønsker. Der er praksis for, at en specialevejleder har max. 
fem specialestuderende, ligesom der kan være faglige hensyn, der har indfly-
delse på, hvordan studerende/vejleder matches. 

• Studerende der er på udveksling/i praktik på 3. semester: Det kan for de stude-
rende være en udfordring at følge med i de specialeforberedende tiltag. Online-
vejledning er mulig, men det fysiske møde er også vigtigt. 

• Det er positivt, at 78 % af besvarelse giver udtryk for, at der har været tale om god 
vejledning i forbindelse med specialet. 

• Der er for mange evalueringsspørgsmål, og spørgsmålene er i flere tilfælde for 
upræcise. 

 
Konklusion på drøftelsen: 

• Det bør overvejes, hvordan forberedelsen til specialet italesættes. UN kan arbejde 
på at gøre kick off-mødet og den øvrige forberedelse til specialet mindre formali-
seret. Dette kan bl.a. gøres ved at aktivere de ressourcer de studerende har op-
nået på de tidligere semestre: Opfordre de studerende til at tænke tilbage på tid-
ligere semestre og ved at henvise til ”redskabskassen”. 

• For studerende på udveksling/i praktik: Der er materiale, der allerede ligger on-
line, og der er mulighed for at deltage i kick off hhv. vejledning efter almindelig 
arbejdstid. 

• UN skal opfordre SN til, at der er færre evalueringsspørgsmål, og at spørgsmålene 
bliver mere præcise. Det vil formentlig også føre til en højere svarprocent. 

• Rammerne taget i betragtning klarer de studerende selve specialesemesteret fint. 
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3.2 Nyt format for undervisningsevalueringer 
UN udtrykte tilfredshed med skemaet. 
 
UN aftalte, at der på førstkommende afdelingsmøde vil blive orienteret om to nye til-
tag, som har til hensigt at forbedre processen: 

• Alle skal svare på spørgsmålene i evalueringsnotatet (reminder vil blive sendt ud) 
• Modulkoordinatorerne vil blive inviteret til UN-møde, når evalueringerne behand-

les 
 
3.3 Valg 
Julie Lundahl Sørensen orienterede om, at pt har syv studerende besluttet at opstille. 
Der er tale om studerende fra såvel Emdrup som Aarhus. 
  
4. Forslag til kommende møder 
4.1 Forslag til kommende UN-møder 

 
November 
Inddragelse af studerende i forbindelse med udarbejdelse af studieordninger 
(ny BA-studieordning samt justering af KA-studieordning) 
 

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

 
5. Meddelelser  
5.1 Nyt fra afdelingsleder/løbende opfølgning på handleplan 

• Arts er presset økonomisk, men især DPU er presset. Dette skylde den geografiske 
dimensionering, faldende optagelsestal på AU (dette gælder dog ikke Uddannel-
sesvidenskab) med deraf lavere indtægter, stigende energipriser samt inflation.  

• D. 11. oktober er deadline for frivillig aftrædelse (VIP). Af det samlede antal VIP 
(ca. 400) er 157 fastansatte, mens resten er ansat i tidsbegrænsede stillinger. 

• Arts Studier i Emdrup bliver lukket. Medarbejderne bliver tilbudt stillinger i Århus. 
Det betyder også, at studerende i Emdrup ikke kan få fat i en fastansat studievej-
leder eller karrierevejleder fysisk. De studerende oplyser, at der er startet en un-
derskriftsindsamling. 

5.2 Nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentanter 
• UN-forpersonen sender en buket til Merete Justesen 

5.3 Nyt fra de studerende 
Jonathan Sebastian Rossen oplyste, at der d. 26. oktober 2022 vil blive afholdt 
demonstration i Aarhus mod de uddannelsesmæssige forringelser. Forslag til op-
lægsholder kan sendes til Jonathan Sebastian Rossen. 

5.4 Nyt fra VEST 
• Studenterstudievejlederne i Emdrup forbliver, og VEST forsøger at fastholde aktivi-

tetsniveauet som hidtil, selv om man er påvirket af beslutningen om at lukke stu-
dieadministrationen i Emdrup. 
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• Semestermøderne afholdes nu. UN gav udtryk for, at Nævnet fortsat gerne vil 
modtage skriftlig respons på møderne.  

• Det blev drøftet, hvor minimumsskabelonerne i forbindelse med studiegrupper 
ligger bedst. Det blev aftalt, at minimumsskabelonerne skal ligge i undervisnings-
planerne, og det skal så testes, om undervisningsplanerne kan linke til 
Brightspace. 

5.5 Nyt fra Arts studier 
• Nyhedsbrev Arts studier fra oktober 2022 findes på underviserportalen. 

• Handleplanerne er godkendt. 
 
6. Evt.  
Intet 
 
 
 
 

 
 
 

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