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Mødedato: 4. februar 2022 kl. 9.00-12.00 

Mødested: A302, 1483-556, ZOOM 

Formøde studerende 8.00-9.00 i samme lokaler 

Mødeemne: Møde i uddannelsesnævnet for uddannelsesvidenskab 

 

 

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

Knudsen Studerende: Jonathan Sebastian Rossen (fra kl. 11.00 - SN-repræsentant), Si-

mone Albers (fra kl. 10.00), Phillip Offersen (næstforperson). Ny- og genvalgte stude-

rende: Jonathan Sebastian Rossen (SN-repræsentant Århus), Victoria Etlar Syppli Søren-

sen Århus, Simone Albers (fra kl. 10.00 Århus), Mathias Wittenkamp Mortensen Århus, Ju-

lie Lundahl Sørensen Århus, Sofie Kragelund Christensen Århus 

Tilforordnede: Pia Bramming (fra kl. 9.30, afdelingsleder), Jonas Møller Pedersen (AAU), 

Laura Trolle (holdunderviser Århus), Maria Solhøj Madsen (fra kl. 10.00 - VEST) og Merete 

Justesen (Arts Studier - ref.) 

 

 

Fraværende: Silja Christiane Madsen, Katja Brøgger, Jette Kofoed, Mathilde Kramer Lau, 

Anna Skov Jensen (holdunderviser), Søren Christensen, Jens Erik Kristensen, Christoffer 

Koch Andersen, Magnus Berg-Pedersen. 

Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden og evt. opfølgning på referat  

UN godkendte dagsorden til dagens møde.  

 

2. Beslutningspunkter 

2.1 Undervisningsevaluering E2021 

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. Der udarbejdes hver gang en skriftlig tilbagemel-

ding til brug for studienævnet og for arbejdet med de årlige handleplaner. I tilbage-

meldingen redegøres dels for hvilke evalueringer der er gennemført, et kort referat af 

drøftelserne i uddannelsesnævnet og eventuelle tematikker/emner som uddannel-

sesnævnet anbefaler tages op i studienævnet (til studienævnets årlige behandling i 

efteråret). 

 

Generelle kommentarer: 

 Tilbagemeldingerne fra året før bør sendes med ud. 

 Det bør indskærpes, at de modulansvarlige skal udarbejde et notat på bag-

grund af den kvantitative og den kvalitative evaluering. Det anbefales, at de 

studerende er involveret i formuleringen af evalueringsnotatet. 

 Det skal ligeledes indskærpes, at den kvantitative evaluering foregår næstsid-

ste undervisningsgang og den kvalitative sidste undervisningsgang. 

 Det skal drøftes, hvornår en svarprocent er for lille til at det er meningsfuldt at 

foretage en evaluering. 
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 Det bør fremgå af de kvalitative evalueringer eller evalueringsnotatet hvor 

mange der har deltaget, ligesom det bør fremgå, hvem der har udarbejdet 

det skriftlige dokument på baggrund af den kvalitative evaluering. 

 Spørgsmål omkring holdtimer på KA med svarmuligheder der ikke giver mu-

lighed for at svare, at der ikke er holdtimer. 

 BA Virksomhedsprojekt i Århus er ikke blevet evalueret. 

 Det blev drøftet om der skulle udarbejdes en skabelon til evalueringsnotatet, 

så evalueringerne blev mere ensartet og nemmere at håndtere for UN. 

 

Beslutning: 

Nævnets VIP-medlemmer noterer nævnets drøftelser og giver efter mødet skriftlig 

feedback til modulkoordinatorerne. Nævnet godkender evalueringerne.  

 

2.2 Godkendelse af valgfagsbeskrivelser  

Uddannelsesnævnet behandlede valgfagsbeskrivelserne for E2022.  

 

BA/KA Valgfag Udbudssted Holdstørrelse 

BA Bæredygtighed i Organisation, Didaktik 

og Demokrati 

Emdrup/Århus Maks. 40 

BA Klassikerlæsning Emdrup/Århus Maks. 20 

BA Motivationens Paradokser – i videnskab 

og praksis 

Emdrup/Århus Maks. 40 

BA Organisation og Ledelse i Læringsare-

naer 

Emdrup/Århus Maks. 40 

BA Virksomhedsprojekt Emdrup/Århus Maks. 25 

KA Ansvarlig og bæredygtig innovation Emdrup/Århus Maks. 35 

KA Klassikerlæsning Emdrup/Århus Maks. 20 

KA Vejledning som institutionel og pæda-

gogisk praksis 

Emdrup/Århus Maks. 25 

 

Beslutning: 

UN godkendte valgfagsbeskrivelserne for E2022. 

 

3. Drøftelses- og orienteringspunkter  

3.1 Ansættelse af cheftutorer  

Afdelingsleder orienterede om arbejdet med at organisere studiestarten og ansætte 

tutorer på tværs af årgange (BA). Stillingsopslagene er offentliggjort. Afdelingsleder 

vil gerne have studerende med til ansættelsesinterviews den 24. februar. Sofie, Victo-

ria og Julie vil gerne deltage om formiddagen. 

Afdelingsleder opfordrede desuden de studerende til at søge stillingerne. 

 

3.2 Orientering om studieordninger efter behandling i dekanatet til ikrafttrædelse 

1.9.2022 

Prodekanen for uddannelse har behandlet de indkomne forslag til nye studieordnin-

ger. På baggrund af dette orienteres UN om studieordninger til ikrafttrædelse 1. sep-

tember 2022. 
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Den godkendte studieordninger er: Kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab 

 

Den godkendte studieordning publiceres på studieportalen senest 1. marts og træder 

i kraft 1. september. 

 

3.3 Introduktion til nye UN  

På Arts er studienævnene store og dækker ofte mange uddannelser. Derfor kan SN 

ikke alene stå for alle opgaverne og har delegeret noget af det konkrete arbejde til 

uddannelsesnævnene, der har samme paritetsmæssige sammensætning som SN.  

 

Medlemmerne blev opfordret til at orientere sig i den vedhæftede PowerPoint og 

kontakte UN-sekretær, hvis der var noget, der gav anledning til spørgsmål. 

 

 

4. Forslag til kommende møder  

4.1 Forslag til kommende UN-møder 

 

Marts 2022 

Evaluering af projektorienteret forløb  

 

Ønsker til kommende punkter: 

(hvis de skal på et UN-møde, skal der foreligge en sagsfremstilling) 

Samlet litteraturliste  

Retningslinjer til undervisningsplaner 

Bedre integration af uddannelsernes årgange 

Format for evalueringsnotat (ny UN-forperson kommer med oplæg) 

Bachelorfejring (de studerende kommer med oplæg til mødet i marts) 

 

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

Ingen 

 

5. Meddelelser  

5.1 Nyt fra afdelingsleder 

 Optagelse af undervisning. Der er kommet to undtagelser – hvis man er under 

DUAL karriere og studenterassistent-ordningen, kan man optage under sær-

lige bestemmelser (sæt link ind) 

 Semesterevalueringsmøder med undervisere afholdes umiddelbart efter at 

undervisningen er færdig med henblik på planlægningen af undervisningen 

for næste gang den udbydes. 

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 

 Åbent Hus og Udays: BA UDV Emdrup og KA UDV præsenteres på online 

Åbent Hus den 8. februar. Vi glæder os til at byde velkommen til kommende 

studerende sammen med studerende og VIP og øvrig administration på AU. 

Tilmelding og program ses her. BA UDV Aarhus er en del af Udays i slutningen 

https://dpu.au.dk/uddannelse/informationogvejledning/aabenthus/
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af februar. I kan se programmet her. Oplægsholdere skal generelt huske, at vi 

skal fortælle om, hvordan vi bruger studiegrupperne på uddannelsen.  

 Valgfagsarrangement: VEST inviterer til information om at søge valgfag den 

7. marts (tilmelding her) for KA studerende, og gennem semestermøder til BA 

4. semester Uddannelsesvidenskab primo marts (som en del af semestermø-

der). KA studerende kan derefter orientere sig i de udbudte valgfag fra 22. 

marts, så de kan nå at overveje dem inden de eventuelt søger ud på andre 

universiteter. BA studerende kan deltage i Uddannelsesvidenskabs valgfags-

café medio marts.  

 Karriereuger på Arts: I uge 8 inviterer Arts Karriere til karriereuge, hvor stude-

rende kan deltage i relevante arrangementer online eller på campus. Her er 

også fokus på professionsuddannede akademikeres karriere. Se mere og til-

meld dig her.  

 Semestermøder: Programmerne talt igennem på både BA og KA – med hhv. 

holdundervisere og Pia Cort og Jonathan fra UN. Semestermøderne på BA 

ligger primo marts, mens semestermøderne KA afholdes i uge 16 (april). 

5.5 Nyt fra Arts Studier 

 Nyhedsbrev Arts studier fra januar/februar 2022 findes på underviserportalen. 

 Afgående medlemmer kan få en udtalelse 

 Studieportalen er opdateret med de nye UN-medlemmer 

 

6. Konstituering  

6.1 Konstituering af det nye UN pr. 1.2. 2022  

Ifølge forretningsorden § 7 skal UN konstituere sig senest på det første møde efter ny-

valg. Forperson vælges blandt VIP-medlemmerne og næstforperson blandt studen-

termedlemmerne.  Der er 6 VIP- og 6 studentermedlemmer i uddannelsesnævnet for 

uddannelsesvidenskab. 

 

I forbindelse med konstitueringen afklares fordelingen mellem UN-medlemmer og 

suppleanter. Fordelingen kan laves på baggrund af stemmetal (opstillingsrækkefølge 

ved fredsvalg) eller anden aftale. SN-repræsentanter skal være medlemmer af UN. 

 

Beslutning 

UN konstituerede sig med Pia Cort som forperson og Mathias Wittenkamp Mortensen 

som næstforperson. De øvrige valgte 5 studerende er alle medlemmer af UN. 

 

VIP ønsker at få noteret, at de ved næste valg, bør opstilles så mange kandidater som 

muligt for at undgå sårbarhed. 

 

Der er kun studerende i Århus i uddannelsesnævnet. Phillip Offersen vil gerne deltage 

som observatør i møderne i foråret for at sikre repræsentation fra Emdrup. Phillip Of-

fersen deltager i semestermødet i Emdrup for at se om det er muligt at tiltrække flere 

observatører fra Emdrup. Der var også forslag om, at underviserne prikker til potenti-

elle studerende. 

 

6.2 Mødeplan for UN  

Nævnet godkender endeligt den fastlagte mødeplan for 2022. 

https://udays.dk/uddannelser/paedagogik-psykologi-og-undervisning/uddannelsesvidenskab/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/aktuelt/arrangementer/vis-arrangement/artikel/informationsmoede-om-ka-valgfag-paa-dpu-zoom
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/artskarriere/arrangementer/vis-arrangement/artikel/default-dd93e6a2bf
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
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Beslutning 

Mødet i maj flyttes til om eftermiddagen. UN godkender mødeplan for 2022. 

 

7. Evt.  

Intet 

 

 

Referatet er godkendt i mailhøring 


