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Mødedato: 4. december 2017 kl. 12.30-15.30 
Mødested: Emdrup D118 Videolink (25); 1483-556 DPU Videolink (16) 
Mødeemne: Møde i Uddannelsesnævnet og Koordineringsudvalget for kandidatuddannelsen 
i uddannelsesvidenskab 
 
Medlemmer 
Bente Elkjær, Jonas Andreasen Lysgaard, Kristina Mariager-Anderson, Malou Juelskjær, He-
lene Graversen, Maria Kirkegaard Møller, Magnus Kvist Wibrand  
 
Suppleanter 
Morten Nissen, Petra Toft Nielsen 
 
Tilforordnede 
Birgitte Dam, Louise Staall Knudsen (studenterstudievejleder), Pia Bramming og Dorte Pug-
gaard (ref.) 
 
Afbud 
Kristina Mariager-Anderson, Malou Juelskjær, Helene Graversen, Maria Kirkegaard Møller, 
Magnus Kvist Wibrand. Morten Nissen, Petra Toft Nielsen, Louise Staall Knudsen (studenterstu-
dievejleder), Pia Bramming 
 
 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 
 

2. Meddelelser 
Status på ny studieordning: 
Jonas informerede kort om Studienævnets kommentarer vedr. 
den nye studieordning. Kommentarerne fra SN gik primært på 
prøveformerne. 
Jonas er i skrivende stund i gang med at udarbejde endeligt 
udkast. Dette sendes til legalitetstjek hos Dorte Puggaard 
(adm.) og Eva Viala (studieleder) senest onsdag d. 6/12, hvor-
efter det sendes til indstilling i SN fredag d. 8/12 
 
a. Nyt fra Studienævnet 

Jonas var ikke til stede på sidste SN-møde pga. barsel. Pia 
Bramming deltog i Jonas’ fravær.   
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Jonas bemærkede, at han har opmærksomhed på, at få 
præciseret UNs rolle ift. SN-arbejdet – særligt mhp. punk-
ter vedr. uddannelsesspecifik sagsbehandling. 

 
b. Nyt fra afdelingen/administrationen 

Birgitte informerede om, at der snarligst bliver ansat to 
nye videnskabelige assistenter i Emdrup. Birgitte har end-
videre fået ansat en studentermedhjælper i Aarhus. 
 
Jonas informerede om, at Bogen ”Uddannelsesvidenskab 
– en kritisk introduktion”’ nu er udkommet. I den forbin-
delse afholdes et fagligt arrangement i februar. 
 
Dorte informerede om, at der har været en mindre stil-
lingsrokade i administrationen, således at Dorte fremad-
rettet er tilknyttet UN på Uddannelsesvidenskab 

 
c. Nyt fra de studerende 

Intet nyt 
 

3. Mail fra Jette Kofoed om studenterholdninger til uddannelsen 
Udskydes til næste møde pga. for få mødedeltagere 
 

4. Forslag til retningslinjer for intern censur 
UN tilsluttede sig SNs forslag. UN understregede dog, at det 
skal sikres, at dokumentet ikke får status som juridisk bin-
dende.  
 

5. Drøftelse af punkt ang. vejledertildeling og beslutning af ind-
stilling til SN 
UN tilsluttede sig SNs retningslinjer, men bemærkede samtidig 
at det ikke kan garanteres, at studerende får tildelt én af de 
prioriterede vejledere. 
Det blev endvidere nævnt, at kommunikationsprocessen om-
kring denne SN-beslutning har været uheldig og har bl.a. haft 
den konsekvens at informationen ikke nåede rettidigt ud til 
hverken studerende og specialekoordinator på uddannelsen.  

 
6. Godkendelse af UV-planer F18 

Jonas samlede op på kommentarer og videresender disse til 
de respektive modulkoordinatorer.  
 

7. Kommunikation  
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Jf. pkt. 4 - Beslutningen vedr. retningslinjer for intern censur 
kommunikeres af de studerende og Jonas 
 
Jf. pkt. 5 - Beslutningen vedr. vejledertildeling kommunikeres 
af de studerende og Jonas 

 
8. Evt. 

Intet at melde. 
 

 
Næste møde:   

- Prodekanens henvendelse om kommunikation i UN 
- Mail fra Jette Kofoed om studenterholdninger til uddannelsen 

 


