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Mødedato: 15. januar 201 kl. 13-16 
Mødested: Emdrup D120 Videolink (25); 1483-556 DPU Videolink (16) 
Mødeemne: Møde i Uddannelsesnævnet for uddannelsesvidenskab 
 
Medlemmer 
Bente Elkjær, Jonas Andreasen Lysgaard, Kristina Mariager-Anderson, Lars Geer Hammershøj, 
Malou Juelskjær, Oliver Alexander Tafdrup, Helene Graversen, Ditte Marie Thomsen, Maria Kir-
kegaard Møller, Magnus Kvist Wibrand og Jens Kjær Riemer 
 
Suppleanter 
Morten Nissen, Sofie Mathilde Sanderhage, Anna Kristine Boulund, Tobias Fuglsbjerg Aakjær 
og Petra Toft Nielsen 
 
Tilforordnede 
Birgitte Dam, Mette Refshøj Andersen (studenterstudievejleder), Marie Lund Hasen, Pia Bram-
ming, Thomas Clausen, Søren Christensen, Katja Brøgger, Pia Cort, Sara Wilson Nissan, Malene 
Sillas Jensen, Christina Bjerregaard Wind, Cecilie Früstück Rasmussen, Hans Kappel Skau, 
Nanna Westersø Thorbjørnsen, Kaya Toft Thjels, Martin Kjær Horngaard og Dorte Puggaard 
(ref.) 
 
Afbud 
Kristina Mariager-Anderson, Lars Geer Hammershøj, Malou Juelskjær, Malene Sillas Jensen, 
Magnus Kvist Wibrand, Morten Nissen, Sofie Mathilde Sanderhage, Anna Kristine Boulund, To-
bias Fuglsbjerg Aakjær, Petra Toft Nielsen, Pia Cort, Sara Wilson Nissan og Kaya Toft Thjels 
 
  

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 
 

2. Meddelelser 
 
a. Nyt fra Studienævnet 

Jonas informerede om punkter fra sidste studienævns-
møde – herunder prodekanens punkt om uddannelses-
kvalitetssikringsprocesser, informationsmøder primo fe-
bruar (hvor BA i år er slået sammen med kandidatuddan-
nelserne), pilotprojekt vedr. anonymisering af opgaver, 
forsinkelsessamtaler i studievejledningen, studieordning 
KA UDV 2018, retningslinjer vedr. intern censur og ret-
ningslinjer vedr. specialevejledning over skype/telefon.  

 
b. Nyt fra afdelingen/administrationen 

Pia informerede om afdelingen generelt, om studieord-
ningsrevisioner, arbejdstidsaftalen, nyansættelser, ledige 
stillinger og campusudvikling 
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c. Nyt fra de studerende 
Intet nyt  
 

 
3. Drøftelse af ny procedure omkring gennemgang af undervis-

ningsevalueringer 
Jonas informerede kort om undervisningsevalueringernes for-
mål og de historiske udfordringer omkring den kvantitative del 
(lav svarprocent).  
 
Det blev stillet til forslag, at UN fremover benytter en proce-
dure, hvor medlemmerne gennemlæser evalueringerne med 
hhv. en første- og andenlæser – en procedure UN i forvejen 
benytter ved behandling af undervisningsplaner.  
 
UN drøftede og tilsluttede sig forslaget. 
 
I forbindelse med punktet, blev det nævnt, at man ligeledes 
standardiserer tilbagemeldingerne til modulkoordinatorerne.   
 
Punktet generede endvidere flere kommentarer vedr. spørgs-
målene i evalueringerne – herunder muligheden for at gen-
indføre kvalitative kommentarer.  
Jonas og Jens viderebringer denne forespørgsel til SN.   
 

4. Diskussion af KA Studieordning 2018 
Jonas informerede kort om processen omkring studieord-
ningsarbejdet, der har været i gang siden december 2016. 
  
Jonas meddelte endvidere, at Studienævnets endelige god-
kendelse finder sted på SN-mødet d. 22. februar 2018. Heref-
ter skal ordningen formelt godkendes på møde med prode-
kanen d. 14. marts.  

 
UN diskuterede studieordningens indhold. 
Blandt både VIP’er og studerende, blev der udtrykt bekymrin-
ger vedr. eksamensformer med hhv. tvungen gruppeeksamen 
og undervisningsdeltagelse.  
 
Jonas noterede UNs kommentarer og eftersender endeligt 
udkast pr. mail.  
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5. Drøftelse af specialisering i Vejledning på kandidatniveau 
Udskydes til næste møde 

 
6. Drøftelse af studenterholdninger til uddannelsen – jf. mail fra 

Jette Kofoed 
På baggrund af henvendelse fra underviser, Jette Kofoed, 
vedr. nogle studerendes bekymringer omkring det faglige ni-
veau på kandidatuddannelsen, drøftede UN de i mailen 
nævnte punkter. 
 
Flere studerende i UN kunne genkende bekymringerne.  
 
Jonas informerede om, at han har aftalt et møde med nogle 
af de studerende, der er har udtrykt bekymring. 
Jonas opfordrede til, at én eller flere studerende fra UN også 
deltager på mødet.  
 

7. Kommunikation  
BA-studerende på 3. år og KA-studerende forhører sig på år-
gangene omkring medstuderendes oplevelse af eller evt. be-
kymringer for niveauet på kandidatuddannelsen. Evt. kom-
mentarer sendes herefter til Jonas.  

 
8. Evt. 

Der afholdes lancering af bogen ”Uddannelsesvidenskab – en 
kritisk introduktion” d. 8. marts i Emdrup.  
Jonas opfordrede alle til at deltage. 

 
 
Næste møde:   

- Drøftelse af specialisering i vejledning på kandidatniveau 
- Drøftelse af studiegrupper 

 


