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Mødedato: 18. juni 2018 
Mødested: Emdrup A011 Videolink (20); 1483-556 Videolink (16) 
Mødeemne: Koordineringsmøde i Uddannelsesnævnet for Uddannelsesvidenskab 

(KA) 
 
Medlemmer 
Thomas Clausen (vikarierende formand), Bente Elkjær, Kristina Mariager-Anderson, 
Katja Brøgger, Søren Christensen, Ditte Marie Thomsen (næstformand), Malene Sillas 
Jensen, Sara Wilson Nissan, Christina Bjerregaard Wind, Cecilie Frühstück Rasmussen, 
Hans Kappel Skau 
 
Suppleanter 
Nanna Westersø Thorbjørnsen, Maria Kirkegaard Møller 
 
Tilforordnede 
Pia Bramming, Birgitte Dam, Johan Bundgaard Nielsen, Daniel Feldballe Støjberg Kar-
dyb, Louise Staall Knudsen (studenterstudievejleder) og Dorte Puggaard (ref.) 
 
Afbud 
Søren Christensen, Kristina Mariager-Anderson, Malene Sillas Jensen, Cecilie Frühstück 
Rasmussen, Nanna Westersø Thorbjørnsen, Louise Staall Knudsen (studenterstudievej-
leder) 
 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer. 
 

2. Meddelelser 
a. Nyt fra Studienævnet 

Formand og næstformand informerede om nyt fra se-
neste SN-møde – herunder bl.a. om SNs drøftelse af 
proceduren omkring behandling af undervisningspla-
ner. Yderligere fra mødet findes i referatet her: 
http://studerende.au.dk/studier/fagporta-
ler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/dpu/ 

 
b. Nyt fra afdelingen/administrationen 

Afdelingsleder informerede UN om proceduren om-
kring erstatningsundervisning. Uddannelsen følger ar-
bejdstidsaftalen, der anviser, at der så vidt muligt ud-
bydes erstatningsundervisning i tilfælde af aflyst un-
dervisning.  

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/dpu/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/dpu/
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Afdelingsleder nævnte i forlængelse heraf, at beslut-
ningen om, hvorvidt der udbydes erstatningsundervis-
ning eller ej, altid baseres på en konkret vurdering, 
idet der både skal tages hensyn til studerende og un-
dervisere.  
 
Afdelingsleder informerede endvidere om beman-
dingssituationen på uddannelsen, hvor der i øjeblikket 
er flere nye ansættelser på vej. 
 
Slutteligt informerede afdelingsleder kort om campus-
udviklingen i Emdrup, hvor der blev afholdt stormøde 
den 12. juni.  

 
c. Nyt fra de studerende 

De studerende meddelte, at udmeldingen vedr. valg-
fagsudbuddet i E18 ikke umiddelbart har skabt de 
store frustrationer. 
I forlængelse heraf kunne Dorte dog berette, at admi-
nistrationen har modtaget over 60 mails fra stude-
rende vedr. valgfag.    

 
d. Nyt fra arbejdsgrupper 

Nyt fra gruppen for undervisningsevalueringer:  
Gruppeformanden (Thomas) meddelte, at gruppen 
har udarbejdet et idénotat, der har til formål at for-
bedre evalueringsproceduren og højne svarprocen-
ten. Dette notat præsenteres på næste ordinære UN-
møde.  
 
Nyt fra gruppen for studiegrupper:  
Gruppeformanden (Birgitte) informerede om, at grup-
pen er i gang med at udarbejde et idékatalog, der 
samler nye idéer til at forbedre studiegruppearbejdet 
på uddannelsen. Birgitte nævnte endvidere, at grup-
pen har været i dialog med cheftutorerne, der støtter 
godt op om idéerne. Notat præsenteres for UN på 
næste ordinære møde.  

 
 

2. Eksamensperiode, vinter 2018/19 
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Bente Elkjær gjorde opmærksom på, at bedømmelsesperio-
den ved vintereksamen 2018/19 kun er på 3 uger. Dette gæl-
der både ved ordinær- og omprøvetermin.  
UN drøftede mulige løsningsforslag, hvorefter det blev aftalt, 
at formanden går videre med punktet til SN.  
 

3. Behandling af undervisningsplaner E18 
Formanden informerede kort om formålet med drøftelsen af 
planerne, hvilket i bund og grund handler om kvalitetssikring.  
UN drøftede herefter efterårets undervisningsplaner for modu-
ler på kandidatuddannelsen.  
Formanden noterede UNs kommentarer og informerer de på-
gældende modulkoordinatorer om nævnets forslag til rettel-
ser.  

 
4. Behandling af undervisningsevalueringer F18 

UN drøftede herefter forårets undervisningsevalueringer for 
moduler på kandidatuddannelsen.  
Formanden noterede UNs kommentarer og videresender 
disse til SN. 
 

5. Evt. 
Ingen kommentarer.  

    


