Godkendt referat af UFU-møde 16. januar 2015
Deltagere: Tomas Højgaard, Frederik Pio, Ole Henrik Hansen, Per Fibæk Laursen, Trine Juul
Reder, Kenneth Nygaard, Camilla Jensen, Rasmus Krarup, Lulu Brygger, Anne
Afbud: Heidi Rosengren og Julie Axelsen.
Dagsorden:

1)Godkendelse af dagsorden
2)Meddelelser
3)Opfølgning på GP seminaret 18. december i Slagelse
4)Opfølgning på møde om GP valgfag
5)Opdatering af principper vedrørende sagsbehandling
6)Sagsbehandling
7)Drøftelse af erfaringer med UFU-arbejdet i overgangen fra nuværende til nyvalgt UFU for GP
8)Eventuelt

1.

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af nyt punkt 7): Drøftelse af erfaringer med UFU-arbejdet i
overgangen fra nuværende til nyvalgt UFU for GP.

2.

Meddelelser.

Der var intet til dette punkt.

3.

Opfølgning på GP seminaret 18. december i Slagelse

Kenneth noterede, at fremdriftsreformen stiller udfordringer for studerende. Tomas, sammenhængen mellem
modulerne og semestrene stiller krav til UFU om bedre koordinering samt til underviserne. Er der behov for
at drøfte ny studieordning, der tidligst kan blive fra 2016?
Per oplever at professionshøjskolerne ikke synes vi lever op til vores klassiske rolle, at vores kandidater kan
undervise på pædagog- og læreruddannelser. Ole, der er også den dimension at de er i gang med at udbygge
egne forskningsafdelinger.
Debat om uddannelsens rolle og placering udenfor de faste forskningsprogrammer på IUP, samt mulighed
for etablering af nye forskningsprogrammer, der kan understøtte uddannelsen.

4.

Opfølgning på møde om GP valgfag

Møde afholdte 14. januar om GP valgfag mellem UFU og de modulansvarlige undervisere. Der er i alt syv
planlagte udbud.
Udbuddet skal offentliggøres 1 – 10. maj i kursuskataloget af hensyn til studienævnets behandling og
godkendelse. Formentlig frist i UFU til marts måned. Muligheder: graduering frem for bestået / ikke-bestået
og udbud af både 10 og 20 ECTS variant af valgfagene. Det kan være en fordel at alle modulerne har samme
rammer for så vidt angår disse vilkår. Der var generel opbakning til en vejledende timeberegning for de
studerendes tidsforbrug.
Kenneth: fordel hvis vi kan godkende litteraturen fra undervisningsplanerne så kompendierne kan trykkes
inden sommerferien.
Debat om rammesætning for valgfagene på UFU mødet i februar.
5.

Opdatering af principper vedrørende sagsbehandling

Formål er at sikre ensartethed i sagsbehandling og samme afgørelse i ens sager. Endvidere skal det sikre en
mere smidig sagsbehandling i studieadministrationen, der kan godkende når der foreligger en afgørelse på en
tilsvarende ansøgning. Hvis der er ændringer opdateres notatet med rød tekst som en indstilling indtil UFU
har nikket til indstillingen. Fremgangsmåden har betydet at UFU har formået at holde omfanget af
sagsbehandling på møderne på et fornuftigt niveau.
Tomas har som uddannelsesleder løbende opdateret notatet, så historikken gemmes til UFU. Mange
beslutninger bygger på skøn.
UFU tilsluttede sig Tomas opdateringer.

6.

Sagsbehandling

Der var intet til dette punkt.

7.

Drøftelse af erfaringer med UFU-arbejdet i overgangen fra nuværende til nyvalgt UFU for GP

Tomas lagde op til nyt UFU med de spørgsmål han mener UFU skal gøre sig klart ved tilrettelæggelse af sit
fremtidige arbejde, herunder beslutningskompetencer, sagsgang, mødefrekvens, årgangsmøder,
undervisningsplaner og de særlige forhold for repræsentanter fra Aarhus,

8.

Eventuelt

Tomas takkede UFU for det gode samarbejde i den forløbne valgperiode.

For referatet
Henrik Christensen

