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1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt – dog med datorettelse under pkt. 4. (4. maj rettet til 2. juni)
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Opdatering fra aftagerpanelmødet
Der har været afholdt aftagerpanelmøde den 20. april 2015. På mødet blev det bl.a. drøftet den måde
kvalitetssikringen i DK blev afholdt på – den er meget kvantitativ og ikke så kvalitativ. Det blev drøftet at man kunne se på kvalitet på en meget mere kvalitativ måde. Det var specielt Sverger fra Gøteborg Universitet der kom med bemærkninger til kvalitetssikringssystemet. Der var mange spændende
drøftelser. Iben spørger, hvilke muligheder vi selv har for at dreje kvalitetsundersøgelserne. Man kan
gøre det som supplement til den kvantitative undersøgelse, dog uden at det vil være meget tidskræ-

vende i forhold til selve arbejdet omkring kvalitetssikringen af uddannelserne..
Ulla beretter, at man på DPU har en anden måde at lave kvalitetssikring på – nemlig hvor en underviser sidder med på en anden undervisers eksamination. Dette for at sikre en fælles forståelse for bedømmelsen af projekterne og niveauet af bedømmelserne.
I Aalborg har der været fælles møder omkring afstemning af synspunkter for bedømmelser mv. Det er
dog ikke så brugt længere at afholde møderne.
Annette Lorensen har sendt mail ud om, at underviserne skal være ajour på det pædagogiske felt. Dette kan eventuelt bruges som en del af sikringen af gode eksaminationer på uddannelserne.
Mark mener også at det vil være en god ide med den form for kvalitetssikring i bedømmelserne så der
ikke opstår forskelle i bedømmelserne.
Punktet sættes på som punkt på næste studienævnsmøde og Karen vil prøve at drøfte det med Hanne
Dauer Keller.
På aftagerpanelmødet forelagde Anja Thomasen forslaget for en ny kandidatuddannelse inden for Organisatorisk læring. Der var blandet modtagelse af uddannelsesforslaget i forhold til der, hvor processen omkring uddannelsen er og der arbejdes videre med forslaget.
Der er 3-4 ledige pladser i aftagerpanelet. Pladserne ønskes besat med deltagere med kendskab til instituttets områder, repræsentanter fra både det private og det offentlige, gerne nogle uddannelsesinstitutioner (f.eks. UCN) og gerne også nogle fra Københavnsområdet. Der bør findes 1-2 fra København.
Deltagelse i aftagerpanelet er ulønnet (dog dækkes rejseomkostninger) og der afholdes ca. 2 møder pr.
år. Der skal helst være 10 aftagere i panelet.
Forslag meldes ind til Karen Andreasen og Kathrine Vognsen – dog først efter at den første kontakt er
oprettet.
4. Nyt vedr. optagelse på LFP sommer 2015
Der foreligger et stort arbejde i forhold til at besætte pladserne til efteråret 2015 på LFP. Der er i alt
170 pladser og der er over 400 optagelsesberettigede ansøgere. Der skal laves en prioritering i forhold
til ansøgerne inden for de 4 fagområder der ligger inden for LFP. Endvidere kigges der på ansøgernes
bachelorprojekter – dog ikke i vid udstrækning da en del ansøgere ikke har afsluttet deres bacheloruddannelse endnu. Det bør også undersøges, hvilke ansøgere der har uddannelsen som 1. prioritet. Arbejdet omkring udvælgelsen af de optagne skal være afsluttet senest ultimo maj da ansøgerne skal
have besked primo juni.
Mark spørger om der kan ske en skævvridning i forhold til de 4 fagområder, idet der kan være faggrupper der ikke har så meget i deres uddannelsesmæssige baggrund. Det er Ulla dog ikke bekymret
for, idet der er en del sygeplejersker der har en del relevans, specielt i deres bachelorprojekter.
5. Akkrediteringspanelmøder og audit trails (processer de næste måneder) (v/Kathrine)
Der afholdes akkrediteringspanelmøder i forbindelse med selvevalueringen. Møderne afholdes sammen med 7 andre studienævn. Det er meget problematisk at få deltagere til møderne af forskellige
årsager, men Kathrine arbejder på det. Møderne afholdes 15., 16., 17., 18., 23 og 24. juni.
6. Nyt vedr. Selvevalueringsrapporten
Der er indkaldt til møde den 15. juni. Mødet bliver dog flyttet, det er dog ikke afklaret endnu, hvornår
mødet afholdes. Rapporten er under udvikling og arbejdet omkring den forløber planmæssigt. Rapporten skal være færdig til drøftelse på studienævnsmødet 2. juni.

7. Godkendelse af semesterbeskrivelser
Der skal laves semesterbeskrivelser på alle uddannelser. De sidste semesterbeskrivelser er under vejs,
der mangler dog lige et par afklaringer omkring MLP. Endvidere mangler der beskrivelse af LFP 8.
semester. Karen sender udkast til Iben vedr. 7. semester LFP og gør det klart, hvad der skal stå i beskrivelsen.
8. Evt. Nyt vedr. udbud af EVU i Sydhavnen på baggrund af LFP studieordningen.
Iben har lavet udkast til Lone Stoustrup og de afklarer sammen økonomien. Iben sender oplægget til
studienævnet til gennemsyn. Formen er 3 undervisningsdage på hverdage med en afsluttende eksamensopgave. Der er deadline for ansøgning 15. juni med opstart i efteråret 2015. Der skal være 20
deltagere for at forløbet oprettes.
Ulla arbejder på et tiltag vedr. efteruddannelse i form af forskningscirkler. Ønsket er at det er ectsgivende og dermed afsluttes med en opgave.
9. Evt. nyt vedr. uddannelser/moduler under udvikling
Intet nyt.
10. Eventuelt
Afslutningsarrangement for kandidater. Der findes datoer for at afholde afslutning i hhv. Aalborg og
København. Datoen meldes til studenterrepræsentanterne i studienævnet.
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