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Møde i Koordineringsudvalget for Bacheloruddannelsen i uddannelsesvidenskab 
6. juni 2016 kl. 9.00-12.00 
Emdrup lokale D120, Aarhus lokale 252 bygning 2113 
 
Deltagere: Camilla Kurell, Lars Geer Hammershøj, Jonas Andreasen Lysgaard og 

Oliver Alexander Tafdrup 

 

Tilforordnede: Martin Treumer Gregersen, Birgitte Dam, Ida Werliin Holm og Kri-

stine Kirk Mørk 

 

Afbud: Lucas Lundby Cone,  Sofie Ottosen, Nicolas Schunck, Tobias Aakjær, Daniel 

Thrane Melgaard, Pia Bramming, 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagordenen godkendes. 
 

2. Meddelelser 
a. Nyt fra Studienævnet 

De studerende opfordres til at byde ind med forslag til Summer 

University. Gerne udbud på engelsk.  Det skal være meriterende.  

Det aftales, at drøfte udbud på Summer University som et punkt på 

UN-dagsordenen til efteråret.  

 

Fremdriftsreform II. Førsteårsprøven bliver på 30-60 ECTS. Det skal 

afklares, hvilke moduler der indgår. Dette skal vi afklare evt. på et 

ekstra møde i august, da næste møde i UN først er til september. 

Det bliver forhandlet, om den maksimale studietid på BA skal være 

3+½ eller 3+1 år. KA bliver 2+½ år. Vi skal forholde os til det og have 

en holdning. 

De studerende kan selv melde sig til og fra eksamen. Arts vil ser-

vicetilmelde de studerende, men de studerende skal kunne afmelde 

eksamener.  

Det er en udfordring med de tvangstilmeldte spøgelsesstuderende, 

der ikke dukker op på holdene eller til eksamen. 

Førsteårsprøven skulle hurtigere kunne skære studerende fra, der 

ikke deltager. 
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 Det drøftes at indføre en studiestartsprøve, hvis formål er at frasor-

tere spøgelserne.  

 

Statistik over studerende, der har søgt ind på DPU, viser en dalende 

interesse på de andre uddannelser, men det går fint på Uddannel-

sesvidenskab. 

 

CUDIM orienterede om, hvad de kan tilbyde ift. specialevejledning, 

skrivecenter, litteratursøgning mv.  De er ikke specialister ift. Ud-

dannelsesvidenskab men akademiske skrivespecialister og de er 

meget generelle. 

 

b. Nyt fra afdelingen/administrationen 

Den psykiske APV er bedre end for 3 år siden, men den kan blive 

bedre.  

 

c. Status på arbejdet i studieordningsgruppen 

Gruppen har drøftet struktur og input fra fagmiljøet. Der er fremsat 

2-3 forslag til opbygning af studieordningen. På næste møde skal 

strukturen fastlægges.  

Den nye studieordning skal være færdig til godkendelse i november 

2016. 

 

d. Status på tilmeldinger til valgfag 

Modul 9A bliver ikke oprettet på grund af for få tilmeldinger. Der er 

stor interesse for modul 9B. Der er også mange tilmeldinger på mo-

dul 9C, hvorimod modul 9D og 9E bliver afholdt via videolink. 

 

e. Processen for uddannelsesevaluering – status på arbejdet 

Der er afholdt møde med Mette Saks omkring, hvad en uddannel-

sesevaluering er og hvilket fokus uddannelsen skal have i evalue-

ringsarbejdet. 

Vi har meldt det ønskede fokus ind. Jonas Lysgaard er begyndt på 

rapporten, og der skal laves handeplaner, hvilket sker hen over 

sommeren og efteråret. Når der er udkast klar, vil de blive hørt i 

UN.  

 

f. Ny budgetramme 

Nye budgetskemaer er sendt ud til modulkoordinatorerne. De kon-

tinuerlige ændringer af, hvad der skal inkluderes forvirrer. 
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 Ledelsen på Uddannelsesvidenskab har prøvet på at gøre budget-

terne mere overskuelige. Der er regnet med 900 undervisningstimer 

pr. campus på 1 semester, 700 på 2. semester (pga. de færre stude-

rende) og så fremdeles.  

 

g. Nyt fra de studerende 

De studerende har vist stor interesse for den kommende general-

forsamling i DSR. En studerende fra Uddannelsesvidenskab vil gerne 

være observatør i DSR næste år.  

Der ses på brug af internet, podcast mv. i undervisningsregi under 

projekt Digitalisringsproces 2016. 

Tutorerne har slidt for at hive penge hjem til studiestart, da det blev 

meldt ud, at AU ikke giver tilskud længere. Cykelvask gik fint.  De 

samlede 4000 kr. sammen.  Der har også været arrangementer i 

Aarhus. Det viser sig, at AU alligevel giver et lille tilskud.   

 

3. Undervisningsplaner  

Der er ikke fremstillet undervisningsplaner for modul 6 og 7 pga. den 

svære bemandingssituation. Den er først afklaret i sidste uge. Der bliver 

videreudviklet på de gamle planer og budgetter på disse moduler. Un-

dervisningsplanen for modul 9D mangler også. 

De manglende og reviderede undervisningsplaner vil blive sendt i mail-

høring i UN. 

 

Jonas Lysgaard noterer UNs kommentarer til undervisningsplanerne og 

sender et skriv til modulkoordinatorerne. Følgende er derfor generelle 

betragtninger. 

 

Modul 1 

Den nye undervisningsplansskabelon fungerer godt.  Det drøftes, om der 

skal stå ”husk at læse teksterne” til hver session.  Da modul 1 er det før-

ste modul på første semester, bibeholdes det. I undervisningsplanerne 

skal der orienteres om, at der findes info på Blackboard også ift. evt. 

yderligere forberedelsesaktiviteter. Ekstra forberedelse skal udmeldes 

på BB. 

De studerende får meget ud af læsevejledningerne og det skal tænkes 

ind, når vi laver den nye studieordning. 

 

Modul 2 

Tekster må ikke lægges ud på BB pga. copyrightlovgivningen. 
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Modul 9B 

At der er undervisningsevaluering skal ikke stå under selve sessionen 

men i den indledende tekst.  

 

Det skal tilføjes i kursuskataloget, at en del af undervisningen vil forgå på 

engelsk. Beskeden skal gives videre til Lise S. Møller i administrationen, 

så hun kan rette fejlen.  

 

Modul 9C 

Titlen på valgfaget bør ændres til ”Feltstudie” i den nye studieordning, 

fordi der ikke er tale om et praktikophold. Afleveringen er heller ikke en 

praktikrapport. 

 

Modul 9E 

Det aftales, at Oliver A. Tafdrup sender kommentarer til undervisnings-

planen til høring i UN. 

Det afklares, at modul 9E har oplyst en forkert eksamensform i under-

visningsplanen. Det er ikke en synopsis med mundtligt forsvar. Det er en 

rent skriftlig opgave jf. studieordningen. 

 

4. Information literacy - AU Library 

Det foreslås lagt i forbindelse med eksamen. Det første relevante modul 

er modul 2. Det er op til modulkoordinatorerne at afklare, hvor-

dan/hvornår biblioteket kan bruges. 

Det skal afklares, hvem der er bedst til opgaven. Er det CUDIM eller AU 

Library Aarhus eller Emdrup. UN skal drøfte på et møde, hvilke tilbud vi 

har fra eksterne instanser, og hvad vi vil med dem.   

Der holdes et møde med AU Library sidst i denne måned. Jonas Lysgaard 

skriver ud til de studerende i UN, så de kan afklare, hvem af dem der 

deltager. 

 

5. Fastlæggelse af afleveringsdatoer på modulerne 

Udkast til afleveringsdatoer uddeles, gennemgås, kommenteres og god-

kendes. Det endelige forslag høres i det administrative team.  

 

6. Evt. 
Der er intet til evt. 
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Overskrift Begrundelse Cirkatid 

1. Godkendelse af dagsorden  5 minutter 

2. Meddelelser 
a) Nyt fra Studienævnet 

b) Nyt fra afdelingen/administrationen 

c) Status på arbejdet i studieordnings-

gruppen 

d) Status på tilmeldinger til valgfag 

e) Processen for uddannelsesevaluering – 

status på arbejdet 

f) Ny budgetramme 

g) Nyt fra de studerende 

Der vil blive eftersendt et bilag til punkt 2c, hvis det når at blive klar in-

den mødet. 

45 minutter 

3. Undervisningsplaner 

- Bilag 1 - Læseplan, E16, BA 

- Bilag 2 - UVPLAN BA E16 M1 

- Bilag 3 - UVPLAN BA E16 M2 

- Bilag 4 - UVPLAN BA E16 M9b 

- Bilag 5 - UVPLAN BA E16 M9c 

- Bilag 6 - UVPLAN BA E16 M9e 

Læseplan (se bilag 1 for uddybning af roller i forbindelse med læsningen 
af planerne): 
De, der er forhindrede i at deltage i mødet, bedes indsende kommenta-
rer til de moduler, hvor de er første eller anden læser. 
 

Modul Første læser  Anden læser  

1 Lucas Cone Oliver Tafdrup 

2 Lars Geer Hammershøj Lucas Cone 

6 Tobias Aakjær  Lars Geer Hammershøj 

7 Nicolas Schunck Tobias Aakjær  

9a - - 

9b Sofie Ottosen Nicolas Schunck 

9c Jonas A. Lysgaard Martin T. Gregersen 

9d Martin T. Gregersen Jonas A. Lysgaard 

9e Oliver Tafdrup  Sofie Ottosen 

 

Husk, at det skal fremgå af undervisningsplanerne, at der skal være eva-

luering næstsidste undervisningsgang. 

 

Der mangler pt. undervisningsplaner fra modul 6, modul 7 (vi har stadig 

90 minutter 
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ingen modulkoordinator) og modul 9D. Hvis undervisningsplanerne bli-

ver klar inden mødet, vil de blive eftersendt. 

4. Information literacy - AU Library 

- Bilag 7 - Information literacy - AU Li-

brary 

På baggrund af vedlagte bilag og oplæg ved Jonas Lysgaard bedes UN 

drøfte omfang og muligheder for information literacy. 

20 minutter 

5. Fastlæggelse af afleveringsdatoer på modulerne 

- Bilag 8 - Eksamensdatoer V16  17 

Birgitte Dam eftersender bilag med udkast til afleveringsdatoer på mo-

dulerne. 

På baggrund af vedlagte retningslinjer og eftersendte datoudkast indstil-

les det, at UN fastlægger afleveringsdatoer på modulerne. 

Efter dette møde vil forslaget blive hørt i administrationsteamet, der er 

knyttet til Uddannelsesvidenskab, og efterfølgende blive sendt til eksa-

mensmailen i henhold til retningslinjerne. 

15 minutter 

6. Evt.  5 minutter 

 


