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Møde i Uddannelsesfagudvalget for uddannelsesvidenskab 
16. marts 2015 kl. 13.00-16.00 
Emdrup lokale D120, Aarhus lokale 252 bygning 2113 
 
Deltagere:  
Jonas Greve Lysgaard, Oliver Kauffmann, Malou Juelskjær, Bente Elkjær, Lars Geer Ham-
mershøj, Kristina Mariager-Anderson, Camilla Kurell, Lasse Michael Rønaa, Simon Raaby 
Holmgaard Poulsen, Lucas Anthony Lundbye Cone, Joachim Sloth Larsen, Sofie Ottosen 
Tilforordnede: Birgitte Dam, , Martin Treumer Gregersen, Maria Thorup Jacobsen og Kristi-
ne Kirk Mørk 
 
Suppleanter: Oliver Alexander Tafdrup, Pia Bramming 
 
Afbud: Morten Nissen (suppleant), Nicolas Schunck, Karen Rohrberg Jensen 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 
Referat fra sidste møde er sendt i mailhøring. 
Der tilføjes punkter med information om Venture Cup, studiestart, antal studie-
ordninger på KA same aftagermesse. 
 

2. Meddelelser 
 
a. Nyt fra Studienævnet 

KU vil afkorte tiden til specialer til fra seks til fire måneder. IUP er imod. 

Ideen er opgivet pt., men den kan genopstå.  

Antallet af timer til tutorer på KA er fordoblet. Pia Bramming vil drøfte 

med Eva Viala, om dette er unfair over for BA. Nævnet drøftede en form 

for bevis til tutorer for at anerkende indsatsen. 

Eva Viala ønsker, at der oprettes 3-4 nye BA-uddannelser på IUP inden 

2020.  

Nævnet drøftede ligeledes undervisningsevaluering. Der er ikke kommet 

en ny evalueringsmetode. Det afventes. Der er nedsat ny arbejdsgruppe.  

Evalueringer på Uddannelsesvidenskab er tilsendt som én stor fil uden an-

givelse af moduler mv. Den er uhåndterbar, da koordinatorerne kun må se 

evalueringerne af egne moduler. 

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på strukturen af UFU og SN. 

Det ønskes, at UFU gives større beslutningskompetence. 
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 b. Nyt fra afdelingen 

Pia Bramming har afholdt mus- og lus-samtaler. 

Det kvantitative område er stadig svagt, så vi håber på ansættelser. Når 

der skal ansættes, prioriteres ansøgere, der kan fundraise og få materiale 

publiceret. 

 

Kristine orienterer om status i studieadministrationen. 

 

c. Evaluering 

Se ovenfor. 

 

d. Infomøde på KA og BA 

Ca. 100 har vist interesse for BA til møderne. Det er i henhold til Eva Vialas 

udmeldelse blevet understreget, at der er tale om en fuldtidsuddannelse. 

AU holder KA-dage to gange. Der var større ryk i november.  

Kommende BA-studerende søger information om, hvad uddannelsen reelt 

indeholder. Ud fra evaluering på dagen ser det ud til, at de kommende 

studerende får mere ud af at tale med eksisterede studerende end at høre 

på ledelsens taler. 

Konklusionen er, at der er stor interesse for uddannelsen, dog ikke BA i 

Emdrup, men det skyldes en kommunikationsbrist. 

 

e. Nyt fra de studerende 

Emdrup: De studerende vil holde baglandsmøde om evaluering, hvor de 

drøfter, hvad en optimal evalueringsproces er og efterfølgende teste god 

evaluering. De studerende repræsentanter orienterer UFU’en om deres er-

faringer efterfølgende. 

 

Aarhus: De studerende ønsker, at holdundervisningen bliver mere faglig. 

De drøftede ligeledes brugen af studiegrupper. De studerende har vendt 

deres ønsker med holdunderviserne. 

UFU foreslår, at der holdes et møde omkring dette ift. næste semester. 

Det skal dog ikke være således, at holdunderviserne udfører reel undervis-

ning. De studerende ønsker, at holdunderviserne forbereder spørgsmål 

mv. lidt bedre. Vi skal drøfte, hvad vi vil med holdundervisningen, hvad 

skal de studerende bringe videre til undervisningen og hvad vil underviser-

ne have. 

Drøftelsen skal med på som et punkt til næste møde. 

 

Vi går fra 4 til 3 hold næste semester. Det giver god mening at oprette fær-

re hold, da vi optager færre studerende.  
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 3. Synops-eksamen 

Kristine Kirk Mørk afventer svar fra Uddannelsesjuridisk Service og kommer 
med en endelig udmelding til næste møde. 
 

4. Engelsksprogede moduler forår 2016 BA (ikke KA som opr. angivet) 
Vi skal kunne tilbyde indgående Erasmus-studerende kurser, når vi selv ønsker 
at sende vore egne studerende ud. Tiltaget er ligeledes for at imødekomme in-
ternationalisering generelt. Birgitte Dam og Jonas Lysgaard skal drøfte emmet 
med Eva Viala. Der er samarbejdsaftaler med 30-35 universiteter, men det er 
uklart, hvor mange studerende der vil komme til os. 
Det skal også overvejes, om vi skal oprette engelsksprogede valgfag. Det frygtes 
dog, at valgfagene vil konkurrere med de dansksprogede valgfag om vore egne 
studerende. 
Det forslås, at der udbydes et specifikt engelsk forløb, da indgående Erasmus-
studerende skal have godkendt 30 ECTS og vi derfor ikke kan nøjes med at ud-
byde tilfældige valgfag.  

Det drøftes, hvilke signaler vi ønsker at sende på uddannelsen. MALL lukker ned 

efterår 2015. Det betyder ringere mulighed for Erasmus-studerende i Emdrup. 

Det giver god mening at oprette fag. Der er enighed om, at et forløb til BA-

studerende på 30 ECTS er en god ide.  Vi skal høre med Eva Viala, hvilket arbej-

de, der ligger til grund for ønsket. 

Vi skal foreslå vore egne studerende at tage dette forløb. Fx at man kan lave en 

engelsk toning af sin uddannelse. 

Det er et problem, at fagene skal udbydes om foråret, da vi ikke udbyder valg-

fag om foråret. 

Det skal undersøges, hvad interessen fra de danske studerende er i at læse på 

engelsk.  

Det forslås, at oprette et fag om international uddannelsespolitik fx i EU, så det 

fordrer emner, der kun kan diskuteres i et internationalt forum med studerende 

fra andre EU lande. 

De studerende opfordres til at drøfte emnet på et baglandsmøde. Uddannelsen 

skal overveje sin profilering og hvad der skal signaleres. 

Jonas Lysgaard melder ud til næste møde, hvad drøftelsen med Eva Viala brin-

ger med sig.  

 
5. Godkendelse af engelske titler på modulerne KA 

Forslagene kan ikke godkendes. Det meldes tilbage til Sissel R. Johansen, at 
oversætteren ikke har oversat titlerne tilfredsstillende. Forslag til titlerne sen-
des i høring og retur til Birgitte Dam, der sender til Kristine Kirk Mørk.  

 
6. Undervisningsdeltagelse under tidsbegrænset prøve 

Der er ikke ideelt. Det er undersøgt, hvad der gøres andre steder, men CBS og 
KU gør det også. De studerende skal kunne bemestre de forskellige positioner, 
men det er usmart og udhuler undervisningen. Vi vil prøve at undgå det frem-
adrettet.  
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 Den aktuelle undervisningsgang er en opsamling, der er opstået efter ønske fra 

de studerende. Opsamlingen kan droppes.  De studerende ønsker en principiel 
drøftelse. Da det er en spørgsmålsgang, kan det ikke være videooptagelse. Den 
pågældende eksamen er flyttet efter undervisningen er planlagt.   
 
Det er svært at administrere i forårssemesteret, da der er mange helligdage og 
ferier.  Semesteret er ligeledes en måned kortere. UFU ser gerne, at det stilles 
som krav til modulkoordinatorerne, at de snakker sammen og fremstiller en ko-
ordineret plan for undervisningen både på BA og KA. 
 

7. Koordineringsudvalg 
Udvalgene nedsættes og Kristine Kirk Mørk inviterer medlemmerne til møder i 
maj og november. 
Da der ikke er møder for den samlede UFU i disse måneder, vil emner som hele 
UFU skal forholde sig til blive sendt i mailhøring.  
 

8. Mødetidspunkt 
Det vedtages, at møderne fremover holdes kl. 12-15. Der vil blive serveret fro-
kost. Kristine sender indkaldelser med de nye tidspunkter. 
 

9. Evt.  
Venture cup: Punkt er eftersendt. Der sendes mange tilbud. Hvad skal vi og 
hvad skal vi ikke bruge tid på? Underviserne ønsker ikke, at den sparsomme tid 
skal misbruges. Det forslås, at de studerende skal vende sådanne tiltag på bag-
landsmøder. Det foreslås, at holde en dag én gang om året, hvor der vil være 
mulighed for at reklamere for diverse tilbud til de studerende. Dagen skal af-
holdes af de studerende. Det foreslås, at tilbud sendes videre til DSR.   

 
Studiestart: Birgitte Dam efterspørger cheftutorer i Aarhus til studiestart. De 
studerendes repræsentant i Aarhus sender efterspørgslen videre. 
 
Antal studieordninger på KA: Kristine Kirk Mørk har stødt på uklarhed om antal-
let af studieordninger på kandidatuddannelsen. Hun understreger, at der kun er 
én studieordning på KA nemlig 2013-studieordningen, der senest er revideret 
den 1. september 2014. Der er IKKE en 2014-studieordning. Næste revidering 
kommer 1. september 2015. 
 
Aftagermesse: Messen er aflyst. Aftagermesse holdes sandsynligvis til efteråret. 
Der var misforståelse omkring tilmelding. Der var næsten ingen studerende, der 
havde tilmeldt sig, men mange virksomheder havde budt ind og har efterføl-
gende sendt praktikstillingsopslag. Der satses på bedre kommunikation næste 
gang. 
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Overskrift Begrundelse Cirkatid 

1. Godkendelse af dagsorden og referat  5 minutter 

2. Meddelelser 

a. Nyt fra Studienævnet 

b. Nyt fra afdelingen 

c. Evaluering 

d. Infomøde på KA og BA 

e. Nyt fra de studerende 

 45 minutter 

Pause 

3. Synops-eksamen Kristine Kirk Mørk har afklaret reglerne omkring synops-eksamen og individuali-

seringskravet med Uddannelsesjuridisk Service. På baggrund af Kristines orien-

tering tager UFU’en endeligt stilling til synops-eksamen i studieordningen. 

20 minutter 

 

4. Engelsksprogede moduler forår 2016 KA På baggrund af orientering ved Jonas Greve Lysgaard bedes UFU’en drøfte evt. 

engelsksprogede moduler på Kandidatuddannelsen forår 2016. 

20 minutter 

5. Godkendelse af engelske titler på modulerne KA 

- Bilag 1 - Oversatte modultitler KA 

Titlerne på modulerne på Kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab er nu 

blevet oversat af AU’s sprogservice og har været til kommentering i fagmiljøet. 

UFU’en skal officielt godkende oversættelsen.  

10 minutter 

Pause 

6. Undervisningsdeltagelse under tidsbegrænset prøve De studerendes repræsentanter ønsker at drøfte med UFU’en, hvordan de stu-

derende skal forholde sig til undervisning, der ligger indenfor en tidsbegrænset 

prøve fx en ugeopgave. 

15 minutter 

7. Koordineringsudvalg I forbindelse med arbejdet med undervisningsplaner, studieordninger mv. ned-

sættes, der koordineringsudvalg for hhv. KA og BA, da det er uhensigtsmæssigt 

at drøftelserne forgår i plenum. Repræsentanter for disse udvalg skal udpeges 

og der skal aftales mødetidspunkter for 2015. 

15 minutter 

8. Mødetidspunkt Møderne i UFU’en er tidligere afholdt fra kl. 9-12.  Den forrige UFU vedtog at 

flytte møderne til kl. 13-16, men der blev på det konstituerende møde givet ud-

tryk for, at det er for sent på dagen. UFU’en bedes beslutte, om møderne skal 

flyttes. 

10 minutter 

9. Evt.  5 minutter  

 


