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Konstituerende møde i Uddannelsesfagudvalget for uddannelsesvidenskab 
23. februar 2015 kl. 13.00-16.00 
Emdrup lokale D120, Aarhus lokale 252 bygning 2113 
 
Deltagere:  
Tiltrædende medlemmer: Jonas Greve Lysgaard, Oliver Kauffmann, Malou Juelskjær, Bente 
Elkjær, Camilla Kurell, Lasse Michael Rønaa, Simon Raaby Holmgaard Poulsen, Lucas An-
thony Lundbye Cone, Joachim Sloth Larsen, Sofie Ottosen 
Tiltrædende suppleanter: Oliver Alexander Tafdrup, Pia Bramming 
Afgående medlemmer: Rasmus B. Kristensen, Timian E. T. Valmin, Trine Ø. Nielsen 
Tilforordnede: Birgitte Dam, Nicolas Schunck, Martin Treumer Gregersen, Maria Thorup 
Jacobsen og Kristine Kirk Mørk  
 
Afbud: Bjarke Lindsø Andersen (afgående medlem), Sara Birgitte Bjerg Jeppesen (afgående 
medlem), Morten Nissen (tiltrædende suppleant), Per Fibæk Laursen (afgående medlem) 
Merete Wiberg (afgående medlem), Lars Geer Hammershøj (tiltrædende medlem), Karen 
Rohrberg Jensen (tilforordnet), Kristina Mariager-Anderson (tiltrædende medlem) 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden og referater  
Referater er godkendt på mail før dette møde. Der tilføjes et supplerende be-
slutningspunkt om synops-eksamen samt drøftelser af ordtælling i opgaver og 
arbejdstidsreger. Slutteligt tilføjes info om aftagerdage.  
 

2. Konstituering af Uddannelsesfagudvalget for uddannelsesvidenskab 
Der siges pænt farvel til den aftrædende UFU og goddag og velkommen til den 
nye UFU. 
Jonas Greve Lysgaard udpeges som formand og Camilla Kurell som næstfor-
mand. 
 

3. Meddelelser 
a. Nyt fra Studienævnet 

Der blev afholdt konstituerende møde i februar 2015 i Studienævnet 

(SN). SN afholdte et seminar. Hovedpunkterne fra seminaret vil blive til 

drøftelsespunkter til møderne det kommende år. Studieleder Eva Viala 

orienterede om fremdriftsreformen og dens udfordringer. Kandidat-

studiet skal fremover gennemføres på 2 år og 3 måneder for, at der 

kan tildeles gennemførelsesbonus. På AU gennemfører knap 10 % på 

normeret tid. På IUP gennemfører 3,6 %.  

Det er vigtigt, at det giver mening for den studerende at gennemføre 

til tiden, og at vi gearer vejlederkorpset til, at specialer færdiggøres 

rettidigt. Lærerkorpset skal være mere parat. SN har tidligere drøftet, 

at der skal fremstilles en vejledning til specialevejledning. Det aftales, 

at den eksisterende vejledning til vejledere på Uddannelsesvidenskab 

skal opdateres til specialevejledere.  
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Kvalitet i uddannelsen drøftedes også i SN. Der skal være plads til at få 

nye ideer. Også via input fra de studerende. 

Uddannelsesvidenskab bliver ikke neddimensioneret, da vi nedsatte 

optaget, det år beregningerne er foretaget ud fra.   

På KA optages 80 hvert sted og på BA optages 90 hvert sted. Både KA 

og BA kører med 10 % overbooking. 

 

b. Nyt fra afdelingen 

Der er blevet afholdt flere ledermøder i den nye afdeling. Der kan tid-

ligst ske ansættelser til august på IUP. 

 

c. Ny fagside 

Uddannelsesvidenskab har ikke en fagside. Styregruppe er ved at æn-

dre formatet. Uddannelsesvidenskab bliver testpilot for et nyt side-

koncept. Gode ideer kan sendes til Birgitte Dam. 

 

d. Nyt fra de studerende 
Der er mange studerende på 6. semester BA, der har ventet med at af-
levere valgfagsopgaver til omprøveperioden. Det kan dog skyldes sær-
lig omstændigheder på modul 9E. 
De studerende holder ’baglandsmøder’, hvor de drøfter uddannelsen. 
Der er enighed i UFU’en om, at disse møder kan bruges til tovejskom-
munikation mellem fagmiljø og studerende og som supplement til eva-
lueringerne af uddannelsen. 
 
Der er ansat ti holdundervisere. Fem hvert sted.  

 
4. Projektorienteret forløb (praktik) modul 6ghi KA 

David Reimer ønsker ikke at fortsætte som koordinator på 6ghi, så der arbejdes 
på at finde en afløser.  
 
Form og indhold i praktikrapporten drøftes. Alignment drøftes. Der er enighed 
om, at der skal ske en revidering af modulet på studieordningsniveau. 
De studerende vil gerne selv kunne vælge deres vejleder, men det er ikke læn-
gere muligt både pga. de tilgængelige ressourcer men også for at kunne stille de 
studerende lige. Det vedtages derfor, at det fremover skal være muligt, at 
komme med ønsker (og fravalg) til vejleder på ansøgningen om vejledertilde-
ling. 
Det drøftes, om der kan oprettes en fond af opgaver som guideline for kom-
mende vejledere. Det er dog et problem på grund af det ofte fortrolige indhold.  
Det aftales, at David Reimer, Jeppe Læssøe og Bente Elkjær skal drøfte revision 
af studieordningen for modulet. De fremstiller en ændringsindstilling, der efter-
følgende skal drøftes i UFU. 
 
Studieleder ser gerne, at Projektorienteret forløb (praktik) skal være et fælles 
valgfagsmodul på IUP, således at modulet indgår i alle uddannelser men foran-
kres i studieordningen for Uddannelsesvidenskab. Der vil i så fald komme en 
central valgfagskoordinator og vejlederne hentes fra de respektive uddannelser. 
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Kristine Kirk Mørk orienterer om de administrative udfordringer i forbindelse 
med eksamen i modul 6ghi vinter 2014/2015. De studerende var ikke blevet til-
strækkeligt informeret om hvilke bilag, de skulle vedlægge opgaverne, da stu-
dieordning, kontrakt og vejledning var mangelfulde og/eller ikke let tilgængeli-
ge. Ud fra disse erfaringer besluttes det, at nedsætte et udvalg bestående af 
modulkoordinatorerne David Reimer og Jeppe Læssøe, samt Birgitte Dam, Jo-
nas Greve Lysgaard, Kristine Kirk Mørk og evt. med Bente Elkjær på sidelinjen. 
Udvalget skal hastebehandle studieordning og vejledende materiale for modu-
let. Disse ændringer kan, da de har uopsættelig karakter, nå at komme med i 
revisionen af studieordningen, der gælder fra september 2015. 
 

5. SMU-midler 
Det afklares, at midlerne ikke kan søges af de studerende, men UFU’en kan 
komme med forslag til Jonas Greve Lysgaard og Birgitte Dam. 
Det drøftes, om kandidatspecialefesten skal holdes sammen med bachelorfe-
sten. Det aftales, at Camilla Kurell og Birgitte Dam mødes om dette. 
Videnskabsteoriintroforløb var godt, men der var få deltagere. I år informeres 
der bredere om muligheden. Det foreslås, at der holdes en opfølgning. 
Der er ikke en klar kommunikationsvej til alle studerende. Der arbejdes på at 
oprette fora på Blackboard. 
Det forslås at søge penge til studenterinstruktorprojekt og penge til at printe 
mv.  
Birgitte Dam undersøger, om der er penge til at understøtte studerende. 
Det foreslås også, at afholde en sommerkonference, hvortil der kan indsendes 
papers. Det aftales, at Oliver Kaufmann og Jonas Greve Lysgaard mødes og 
drøfter mulighederne for afholdelse af en konference. 
 
Der søges midler til dimissionsfest (prisfesten afskaffes), tutorhyttetur, instruk-
torvedligeholdelse, videnskabsteoretisk introkursus (evt. i to dele) for nye kan-
didatstuderende. 
 

6. Valgfag efterår 2015 
Det aftales at fortsætte med de samme valgfag på både Kandidat- og Bachelor-
uddannelsen. Det aftales at der af ressource-/personalemæssige årsager sættes 
en pladsbegrænsning på 40/40 på valgfagene på KA. 
Da valgfagene fremgår af studieordningen, skal de ikke godkendes af SN, før de 
udbydes.  
 
Timer til Ph.d.-vejledere søges hos Birgitte Dam.    
 

7. Mulighed for studenterinstruktorer på valgfag, BA (uden holdundervisning) 
Det drøftes, om der skal åbnes op for ansættelse af studenterinstruktorer til 
undervisning i mundtlighed, retorik og argumentation. Studenterinstruktorerne 
skal findes blandt studerende, der har gennemført undervisningen. Der bør ta-
ges udgangspunkt i de studerendes ønsker og behov. Det foreslås, at der søges 
SMU-midler til projektet. 
Det foreslås, at opgaven påhviler de studerende og skrives ind i undervisnings-
planen. Det foreslås også, at der nedsættes en gruppe af frivillige studenterun-
dervisere. De skal skabe format og animere de studerende til at tage vare på 
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tingene selv. Amimere til kulturændring og opfordre til forskningsrelaterede 
emner introduceres tidligere. 
 
Der skrives til Jørn Bjerre, at det er en god ide og at det skal med i undervis-
ningsplanen til næste semester. 
 

8. Engelske titler på modulerne på KA 
Det aftales, at fristen for oversættelsen udsættes til 15. marts. Da Kristine Kirk 
Mørk har en kontakt i AU Kommunikation, der oversætter studieordninger til 
engelsk, aftales det, at hun sender titlerne til oversættelse. 
 

9. Studiestart 
Der var 36 ansøgninger til stillingerne som cheftutor. Tutorerne ønsker tættere 
samarbejde med det faglige miljø. Modulkoordinatorerne skal derfor være til-
gængelige i studiestartsugen, da minimum 60 % skal være fagligt – det kan tu-
torerne ikke magte alene. 
De studerende påpeger, at de gerne vil gerne høre historien bag Uddannelses-
videnskab og hurtigt i gang fagligt i introugen.  
Birgitte Dam orienterer om, at der ikke må være forskel på introprogrammet i 
Aarhus og Emdrup, da det skal understreges, at Uddannelsesvidenskab er én 
uddannelse på to campi og ikke to forskellige uddannelser. Det uhensigtsmæs-
sige i homogeniseringen diskuteres. 
Det understreges, at tutorhytteturen ikke må medføre aflysninger i undervis-
ningen. Hytteturen holdes i uge 37. 
 
Det aftales, at Birgitte Dam inviterer cheftutorerne med til næste møde, hvor vi 
skal drøfte mål og formål med studiestart BA og KA. 
 

10. Udpegning af medlem til ansøgningsbedømmelsesudvalget 
Malou Juelskjær udpeges som medlem.  
 

11. Evt.  
Mødetidspunktet er ændret fra kl. 9-12 til kl. 13-16. Flere giver udtryk for, at 
det er for sent på dagen. Det aftales, at vi på næste møde skal beslutte, om 
mødetidspunktet skal ændres. 
 
Synops-eksamen 
Kristine Kirk Mørk præsenter forslag til ændring af synops-eksamener i studie-
ordningerne, så vi kan leve op til lovkravet, som det blev udlagt på UFU-mødet 
den 8. december 2014. Kort fortalt, er synops ikke omfattet af individualise-
ringskravet ved gruppeopgaver, kan men således heller ikke indgå i bedømmel-
sen af eksamen. Det er udelukkende den mundtlige præstation, der bedømmes 
både for gruppe- og individuel eksamen med synops. 
UFU’ens medlemmer er enige om, at forslaget kun kan accepteres som en nød-
løsning. Der ytres bekymring for, at en synops vil blive til venstrehåndsarbejde, 
hvis den ikke indgår i bedømmelsen. 
Det drøftes, om vi kan kalde synops for miniprojekt. Kristine Kirk Mørk afklarer, 
om ændringen er mulig og om vi i så fald lever op til krav om variation af eksa-
mensformer mv. 
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Det er efter dette møde rejst tvivl om udlægningen af individualiseringskravet 
og om synops kan indgå i bedømmelsen. Kristine Kirk Mørk afklarer med Ud-
dannelsesjuridisk Service og kommer med en endelig udmelding. 
 
Det aftales, at fastsætte midlertidige retningslinjer omkring individualiserings-
kravet på Uddannelsesvidenskab indtil IUP melder fælles retningslinjer ud. 
UFU’en vedtager, at maksimalt 50 % må være fælles i gruppeopgaver. For de 
resterende 50 % skal den enkelte studerendes individuelle bidrag tydeligt frem-
gå. Jonas sender mail ud til modulkoordinatorerne. 
 
Ordoptælling i opgaver 
Det fastslås, at eksaminator kan afvise opgaver ved mistanke om, at opgaven 
ikke overholder det angivne omfang. Det påhviler den studerende at bevise, at 
ordoptællingen er korrekt ved at sende en elektronisk version af opgaven til ek-
saminator.  
 
Intro til aftagerdage 
Birgitte Dam informerer kort og det aftales, at Birgitte videresender program-
met til UFU’en.  
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Overskrift Begrundelse Cirkatid 

1. Godkendelse af dagsorden og referater Den afgående UFU godkender referater fra tidligere møder og den tiltrædende 

UFU godkender dagsordenen. 

10 minutter 

2. Konstituering af Uddannelsesfagudvalget for uddan-

nelsesvidenskab 

- Bilag 1 – Standardforretningsorden for Uddan-

nelsesfagudvalg på IUP 

Da der er sket en stor udskiftning blandt medlemmerne i Uddannelsesfagudval-

get for uddannelsesvidenskab er dette første møde efter valget konstituerende. 

Mødet indledes med at sige farvel og tak for samarbejdet til de afgående med-

lemmer og goddag og velkommen til de tiltrædende.  

20 minutter 

3. Meddelelser 

a. Nyt fra Studienævnet 

b. Nyt fra afdelingen 

c. Ny fagside  

d. Nyt fra de studerende 

 20 minutter 

4. Projektorienteret forløb (praktik) modul 6ghi KA 

- Bilag 2 – Studieordningen for modul 6ghi 

- Bilag 3 – Vejledning om Projektorienteret for-

løb (praktik) 

- Bilag 4 – Praktikkontraktskabelon 

Det indstilles, at UFU’en drøfter form og indhold for praktikrapporterne på mo-

dul 6ghi på Kandidatuddannelsen, da de studerende har været i vildrede og vej-

ledningen skal harmoniseres. Drøftelsen sker på baggrund af bilag 2 og 3. 

Der gøres opmærksom på, at teksten i bilag 2 endnu ikke er offentliggjort, men 

teksten vedlægges, da den er godkendt af Studienævnet til den kommende re-

visionsrunde af studieordningerne. 

 

Derefter orienterer Kristine Kirk Mørk om diverse udfordringer i forbindelse 

med aflevering af praktikrapporterne og de påkrævede bilag. 

Med henblik på en hastebehandling af den kommende revision af studieordnin-

gen indstilles det, at UFU’en drøfter, hvilke bilag de studerende skal aflevere 

sammen med rapporten, hvilken form bilagene skal have og hvilken konsekvens 

det skal have, hvis de studerende ikke afleverer bilagene eller afleverer fejlbe-

hæftede bilag. Hvad skal der stå i studieordningen? 

 

Det indstilles, at ovenstående drøftelser ligeledes medfører en indstilling til ko-

ordinatorerne om ændring af bilag 3. 

40 minutter 

 

5. SMU-midler 

 

Det indstilles, at UFU’en drøfter ønsker til SMU-midler (studiemiljø og it) med 

henblik på en indstilling til studieleder Eva Viala. Hvad ønsker vi at igangsætte 

og hvad bør fortsætte? 

10 minutter 

6. Indstilling af valgfag efterår 2015 

- Bilag 5 - Valgfag på uddannelsesvidenskab til 

Flere uddannelser på IUP har ikke valgfag i studieordningerne. Derfor skal Stu-

dienævnet godkende valgfagenes indhold som ved en hver anden form for æn-

25 minutter 
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E15 dring/tilføjelse til studieordningerne. Når valgfagsudbuddet er godkendt i SN, 

forhåndsgodkender uddannelseslederne på kandidatuddannelserne på IUP ef-

terfølgende, hvilke valgfag deres studerende kan tage på de andre IUP-

uddannelser. Denne oversigt offentliggøres på studieportalen. 

 

På baggrund af høring af koordinatorerne orienter Jonas Greve Lysgaard UFU’en 

om fagmiljøets ønsker. Det indstilles, at UFU’en afklarer, om alle valgfag på BA 

og KA skal udbydes (der henvises til bilag 5) og om der evt. skal udbydes nye 

valgfag. 

Da samtlige valgfag fremgår af studieordningerne på Uddannelsesvidenskab og 

ændringerne til kommende revisionsrunde er godkendt af SN, omfatter indstil-

lingen ikke en revision af indholdet for eksisterende valgfag. 

7. Mulighed for studenterinstruktorer på valgfag, BA 

(uden holdundervisning) 

Det indstilles, at UFU’en drøfter punktet. 15 minutter 

8. Engelske titler på modulerne på KA Da modulerne skal have engelske titler, så der kan udstedes eksamensbeviser 

på engelsk, indstilles det, at UFU’en godkender forslag til engelske titler på Kan-

didatuddannelsen i uddannelsesvidenskab. 

15 minutter 

9. Studiestart Det indstilles, at UFU’en drøfter brugen af tutorer. 15 minutter 

10. Udpegning af medlem til ansøgningsbedømmelses-

udvalget 
Da Jonas Greve er ny uddannelsesleder, skal der udpeges et nyt medlem af an-

søgningsbedømmelsesudvalget.  

5 minutter 

11. Evt.  5 minutter  

 


