
 

 

 

 
    

 

 
 

Møde i Uddannelsesfagudvalget for uddannelsesvidenskab 
den: 10. november 2014 kl. 10.00-12.00 
Emdrup lokale Emdrup D120, Aarhus 2113-252 Trøjborg 
 
Deltagere: Pia Bramming, Trine Ø. Nielsen, Merete Wiberg, Lars Geer Hammershøj, Malou 
Juelskjær, Per Fibæk Laursen, Camilla Kurell, Timian E. T. Valmin, Bjarke Lindsø Andersen, 
Bente Elkjær, Jonas Greve Lysgaard, Sara B. B. Jeppesen, Oliver Tafdrup 
Tilforordnede: Birgitte Dam, Kristine Kirk Mørk, Louise Junge, Karen Rohrberg Jensen 
Observatør: Rasmus B. Kristensen 
Afbud: Nicolas Schunck 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 
Der tilføjes et nyt punkt omkring planlægning af møder. Referat er undervejs. 
 

2. Meddelelser 
Ift. afdelingsledersituationen er forhandlinger mellem dekan og TR afsluttet. 
Der foreligger aftale. Uddannelseskoordinator-rollen skal defineres og titlen 
skal overvejes. Intet nyt om konstituering af institutleder. 
 

a. Nyt fra studienævnet 
Intet nyt siden sidst. 
 

b. Orientering om møde i aftagerpanelet den 5. november 2014 
Da Pia Bramming var blevet syg, orienterer Birgitte Dam om mødet. 
Der er ét fælles aftagerpanel for hele IUP. Fem ud af syv organisatio-
ner, der deltog i mødet, aftager praktikanter fra uddannelsesviden-
skab, så panelsammensætningen passer fint til vores uddannelse. 
Der blev orienteret om fremdriftsreformen og de konsekvenser, den 
får. Aftagerne ønsker kandidater med længere praktikperioder i baga-
gen. Aftagerne gav udtryk for, at uddannelsesvidenskabskandidaterne 
får ufærdige profiler pga. for lidt praktik. Derfor er det vigtigt, at vi 
holder fast i praktikken på 30 ECTS-point. Det er også vigtigt, at de stu-
derende holder fast i deres faglighed. Aftagerne italesatte, at der er 
stort behov for didaktikuddannede. Det var ok, at kandidaterne kom-
mer tilbage til samme type job, som før de tog kandidatuddannelse, så 
længe der er udviklingspotentiale. 
  
Fredag den 7. november blev der afholdt møde, hvor der blev drøftet 
tiltag på Uddannelsesvidenskab. 
På 4. semester vil der i samråd med studievejledningen være en work-
shop, der skal kvalificere de studerende til at vælge valgfag, få indsigt i 
arbejdsmarkedet og det dobbelte karriereperspektiv studie og praksis. 
På 6. semester vil der komme en workshop om kompetenceafklaring – 
hvad har jeg lært og hvad kan det bruges til? 
8. semester vil de studerende få input til at danne netværk og kontakte 
virksomheder samt at bryde isen ift. studiejobs og praktikaftaler. Det 
foreslås, at lægge dette i forbindelse med Bentes Elkjærs sessioner. 
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8. semester omfatter også introduktion til CV-skrivning og uopfordrede 
ansøgninger ift. praktik og studiejob. 
På 10. semester er fokus på, at de studerende snart er færdiguddan-
nede. Hvordan gribes jobsøgning an? 
Det aftales, at Birgitte Dam sender bilag fra mødet til UFU’en. 
 
Der spørges til, hvordan uddannelsen vil gøre sig kendt blandt mulige 
aftagere. Brigitte Dam og Pia Bramming orienterer om, at der vil blive 
holdt en aftagerpanelaften, hvor der inviteres repræsentanter fra de 
steder, hvor der har været uddannelsesvidenskabsstuderende i prak-
tik. 
Pia opfordrer til, at de studerendes repræsentanter finder nogle med-
studerende, der vil deltage i aftenerne.  
Pia tager kontakt til direktøren for personalechefer i Danmark omkring 
et indlæg, der orienterer om Uddannelsesvidenskab i deres tidsskrift. 
 

c. Orientering om valg til UFU 
Listen over opstillede studerende er nu endelig. 
 

d. Nyt fra de studerende  
Følgende omhandler kandidatuddannelsen. De studerende vil gerne 
kunne vælge nye fag efter, at de har valgt specialisering og efter de er 
påbegyndt fagene/praktikken. Derfor er det vigtigt at slå fast, at kon-
trakten er bindende. Længden på praktikken kan heller ikke ændres 
undervejs. 
De studerende giver udtryk for, at det var hårdt at have sidste under-
visningsgang en torsdag og aflevere allerede fredag, da undervisningen 
var blevet flyttet. De studerende opfordres til at klage, hvis de er util-
fredse, så der er mulighed for at handle på klagen. 
Det er vigtigt, at studerende der er utilfredse med forskellige forhold 
selv forsøger at gøre noget ved problemerne, inden de klager til 
UFU’en. 
Modul 2a var meget komprimeret. Bedømmelsesfristen er udskudt 14 
dage pga. de særlige forhold og de studerende skal orienteres. 
Det skal bestræbes, at det ikke er de samme, der er censorer og un-
dervisere på det samme modul. Det skal evalueres og det skal tages op 
i forbindelse med planlægning af efterårets undervisning. Allerede ved 
planlægningen af faget, bør der tænkes i censorer. 
 

3. Orientering om indstillinger til revision af studieordninger. 
Det fremgår af bilagene, at der ønskes ændringer af modul 9b BA. Det er ikke 
tilfældet, da ændringsforslagene omfatter modul 9. Ønsker om ændring af titel 
er blevet afvist af koordineringsudvalgene, da der opfordres til, at vi venter og 
samler ændringsforslag, der kræver ny studieordning til en større, samlet æn-
dring. 
Kristine Kirk Mørk og Pia Bramming gennemgår de resterende ændringsforslag, 
der godkendes af UFU’en. UFU’en indstiller, at ændringerne indstilles for SN. 
Oversigt over ændringsforslagene vedlægges referatet.  
Lars Geer Hammerhøj indgiver forslag til revision af modul 6e, der godkendes i 
UFU’en og skal tilføjes indstillingen med revisionsforslag til SN. 
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4. Opfølgning på optag 2014 og 2015 

Det interne arbejdspapir drøftes og der kommer forslag og spørgsmål til point-
fordelingen og logikken bag.  
 

5. Individualiseringskravet 
Der er ingen officiel udmelding, om hvordan individualiseringskravet skal frem-
gå af studieordninger på AU eller Arts. UJS kender ikke til en fællesformulering, 
der er formuleringer men intet fælles. Det må blive op til vejleder, at orientere 
de studerende om, hvordan de (som nu) vil få det til at fremgå tydeligt i opga-
verne, hvem der har skrevet hvad. 
Det foreslås at indledning, problemformulering og konklusion er fælles. Deref-
ter noteres, hvem der er hovedforfattere. 
Det aftales, at Pia Bramming Birgitte Dam og Kristine Kirk Mørk holder møde 
med modulkoordinatorer omkring fortolkningen af kravet og for at aftale fælles 
fodslag. 
Kristine Kirk Mørk afklarer, om vi har fejlfortolket lovteksten tidligere (det viste 
sig ikke at være tilfældet). 
 

6. Planlægning af møder (nyt punkt) 
Det foreslås, at stor-UFU holder 8-10 møder pr. år og at der holdes ét koordine-
ringsudvalgsmøde (i hvert udvalg) pr. semester om undervisningsplaner (her-
under også studieordningsrevision). Der skal ikke holdes stor-UFU-møder i 
samme måned, som der holdes koordineringsmøder. Møderne skal afstemmes 
med SN-møderne og holdes på mandage kl. 13-16. Forslaget vedtages enstem-
migt. 
 

7. Eventuelt  
Kristine Kirk Mørk orienterer om, at det fremgår af dekanens hyrdebrev, at pro-
gressionskrav skal afskaffes i studeordningerne. Der er dog faste regler for, 
hvornår speciale og bachelorprojekt kan aflægges. Progressionskravene skal 
bortfalde pga. fremdriftsreformen. 

 
  



 

 

 

 
    

 

 
 

 
 

Overskrift Begrundelse Cirkatid 

1. Godkendelse af dagsorden og referat  5 minutter 

2. Meddelelser 
a. Nyt fra studienævnet 
b. Orientering om møde i aftagerpanelet den 

5. november 2014 
c. Orientering om valg til UFU 
d. Nyt fra de studerende 

 25 m
i
n
u
t
t
e
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3. Orientering om indstillinger til revision af studie-
ordninger 

- Bilag 1 - indstilling til justering ændring af 
studieordning ba udd vid 9b 

- Bilag 2 - generel dispensation m11 BA 

- Bilag 3a - indstilling til ændringer i studie-
ordning e2015 KA 

- Bilag 3b - Modul 5 (studieordning) 

- Bilag 3c - Modul 6d (studieordning) 

- Bilag 3d - 3. semester (studieordning) 

- Bilag 3e - Modul 4 og 6c + generel ændring 
(studieordning) 

Underviserne har haft mulighed for at komme med forslag til revision af studieordninger-
ne. Det har medført indstillinger om modul 3, 9 og 11 på Bacheloruddannelsen og modul 
2b, 4, 5, 6c og 6d på kandidatuddannelsen. Enkelte forslag ønskes behandlet som generel-
le dispensationer for indværende semester. 
Som bilag er Pia Brammings indstillinger til Studienævnet omkring ændringsforslagene.  

 

4. Opfølgning på optag 2015 – pointfordeling (Birgitte Dam) 

- Bilag 4 -  Optag 2015 – pointfordeling 

- Bilag 5 - Pointfordeling optag 2015 uddannel-
sesvidenskab 

På koordineringsudvalgsmødet KA den 3. november 2014 drøftesdes de vedlagte bilag, som Birgitte 
Dam har fremstillet, vedr. pointfordelingen ved optag 2015 på kandidatuddannelsen. Udvalget ind-
stiller, at den samlede UFU godkender materialet.  

20 minutter 

5. Individualiseringskravet Der blev på UFU-mødet den 6. oktober 2014 foreslået nedsat en arbejdsgruppe med hen-
blik på at afklare retningslinjer for individualiseringskravet og hvad der skal stå i studie-
ordningenerme på uddannelsen. Der gives en status på gruppens arbejde. 
Det indstilles, at UFU’en drøfter en reformulering af teksten omkring kravet i studieord-
ningen.  

20 minutter 

6. Planlægning af møder (nyt punkt)   

7. Eventuelt  5 minutter 

 
 


