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Mødedato: 14. maj 2018 
Mødested: Emdrup D120 Videolink (25); 1483-556 DPU Videolink (16) 
Mødeemne: Møde i Uddannelsesnævnet for Uddannelsesvidenskab 
 
Medlemmer 
Thomas Clausen (vikarierende formand), Bente Elkjær, Kristina Mariager-Anderson, 
Katja Brøgger, Søren Christensen, Ditte Marie Thomsen (næstformand), Malene Sillas 
Jensen, Jens Kjær Riemer, Sara Wilson Nissan, Christina Bjerregaard Wind, Cecilie 
Früstück Rasmussen 
 
Suppleanter 
Hans Kappel Skau, 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  
Jens Kjær Riemer, Bente Elkjær, Kristina Mariager-Anderson, Christina Bjerregaard 
Wind 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Det blev foreslået og vedtaget, at punkt 6 og 7 blev slået 
sammen til én drøftelse. 
Herefter blev dagsordenen godkendt. 
 

2. Meddelelser 
a. Nyt fra Studienævnet 

Thomas refererede fra seneste SN-møde – se referat 
af 25. april 2018 for yderligere info: http://stude-
rende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalg-
ognaevn/studienaevn/dpu/ 

 
b. Nyt fra afdelingen/administrationen 

Pia informerede om nyt fra afdelingen, hvor der er 
opslået en stilling som holdunderviser i Emdrup – an-
søgningsfristen er d. 1. juni.  
Endvidere afholdes der uddannelsesvidenskabelige 
dage den 13.-14. september – invitation følger.  
Slutteligt informerede Pia kort om det pågående ar-
bejde ifm. den psykiske APV.  
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c. Nyt fra de studerende 
De studerende meddelte, at der har været frustration 
omkring tilmelding til valgfag på kandidatuddannel-
sen. Dels har der været usikkerhed om, hvilke valgfag 
der bliver udbudt, dels var der tekniske problemer på 
første tilmeldingsdag og dels har de studerende ikke 
følt sig tilpas informeret om processen.  
Birgitte kommenterede på sagen og nævnte bl.a., at 
de tekniske problemer var en generel fejl i systemet, 
hvorfor man fra administrativ side forlængede tilmel-
dingsperioden med to dage for alle studerende på 
Arts.  
 
Meddelelsen afstedkom et ønske om en forventnings-
afstemning ift. kommunikationen mellem studerende 
og fagmiljø på uddannelsen.  
UN besluttede at sætte en sådan drøftelse på som et 
særskilt punkt på et fremtidigt UN-møde.  
 
De studerende meddelte endvidere, at der blandt de 
bachelorstuderende på modul 8 har været en ople-
velse af manglende kommunikation mellem undervi-
serne, hvorfor de studerende har følt sig frustrerede 
over det faglige indhold på modulet.  
 
Slutteligt meddelte de studerende, at Jens fratræder 
sin plads i UN.  
 

 
d. Nyt fra arbejdsgrupper 

Thomas meddelte, at der har været afholdt møde i 
gruppen for UV-evalueringerne og at der endvidere 
arbejdes på et idénotat, som vil blive fremsendt til UN 
forud for næste ordinære møde. 
Birgitte meddelte, at der afholdes møde i arbejds-
gruppen omkr. studiegrupper i nærmeste fremtid. 
Gruppen vil præsentere det foreløbige arbejde på 
næste ordinære UN-møde.  

 
3. Fagfagligt oplæg i Studiestart 2018 v Birgitte 

Birgitte informerede om status vedr. studiestartprocessen 2018 
og efterspurgte i den forbindelse input til fagfaglige op-
læg/events.  
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Ditte foreslog ’faglig speed-dating’, hvilket skabte stor inte-
resse i UN. Ditte fremskaffer materiale fra lignende events fra 
andre uddannelser.  
Pia foreslog endvidere at inddrage både nuværende og tidli-
gere studerende i studiestarten. 
Yderligere inputs og gode idéer sendes til Birgitte pr. mail.  

 
4. Studiestartsprøve  

Birgitte redegjorde kort for formålet med studiestartsprøven. 
UN har tidligere drøftet, hvorvidt indholdet i prøven skal være 
af mere fagfaglig karakter end hidtil.  
Efter en kort drøftelse besluttede UN at bibeholde prøven i sin 
nuværende form.  
 

 
5. Årlig status - datapakke 2018 

Thomas præsenterede den overordnede hensigt med gen-
nemgangen af det udsendte datamateriale.   
UN drøftede materialet iht. AUs 5 delpolitikker inden for kvali-
tetssikring af uddannelser.  
Pia samlede løbende op og tog notater.  
På baggrund af drøftelsen udarbejder Pia en handleplan, der 
herefter sendes til SN inden d. 12. juni.  

 
6. Fremmøde til holdundervisning + 7. Omfang af generel studietek-

nik i undervisningen 
 

Birgitte indledte punktet med en generel bekymring for det fal-
dende fremmøde til holdundervisningen. Et fortsat udbud af hold-
undervisning kræver et større og mere stabilt fremmøde, hvorfor 
det er vigtigt at drøfte årsagerne til det manglende fremmøde.  
 
I forlængelse heraf nævnte de studerende, at mange oplever at 
der i holdundervisningen lægges for stor vægt på generelle stu-
dieteknikker og akademiske færdigheder og for lidt vægt på ud-
dannelsesvidenskabelig kernefaglighed. Mange studerende ople-
ver derfor også en del gentagelse fra tidligere års holdundervis-
ning og ser derfor ikke fordel i at møde op.   
 
De studerende efterspurgte endvidere en mere klar definition af 
hhv. holdundervisning, workshops og kollektiv vejledning samt 
skellene imellem disse. 
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Birgitte definerede de enkelte betegnelser med henvisning til ud-
dannelsens budgetramme.    
 
Efter en længere drøftelse vedtog UN, at der skal iværksættes en 
uddybende undersøgelse af holdundervisningens indhold og 
struktur, så det kan blive mere klart, hvor udfordringerne ligger. 
Endvidere blev det aftalt, at holdunderviserne udarbejder et skriv, 
der tydeliggør semesterets opbygning iht. uddannelsens forskel-
lige undervisningsudbud.  
 

 
8. Årsberetning fra Censorkorpset 

Thomas informerede kort om censorkorpsets årsberetning og fore-
slog, at denne inddrages i handleplanen for den årlige status.  
Punktet blev ikke drøftet yderligere.  

 
9. Kommunikation 

De studerende kommunikerer de enkelte budskaber og beslutnin-
ger ud til medstuderende. Endvidere meddeler de studerende, at 
UN vil drøfte og arbejde på en kommunikationsstrategi mellem 
studerende og fagmiljø på et af de kommende UN-møder.  
Birgitte kommunikerer nyt på BB vedr. valgfag, når tilmeldingerne 
og fordelingen af fag er på plads.  

 
10. Evt.  

Som supplement til punkt 5, nævnte Thomas, at UFAs særlige fo-
kus på temaet ”planlægning af studieforløb med fokus på de stu-
derendes læring” skal nævnes i handleplanen for årlig status.  
 
 

  


