GODKENDT
REFERAT

Møde den 2. maj 2014, kl. 12-13
Emdrup lokale D120
Uddannelsesfagudvalgsmøde for Kandidatuddannelsen i Pædagogisk antropologi
Til stede: Lars Holm (VIP), Gritt B. Nielsen (VIP), Karen Ida Dannesboe
(VIP), Asbjørn Berg (stud.), Nina J. Dahl (stud.), Jannie Hjort Pedersen (uddannelseskoordinator)
Fraværende: Ida Wentzel Winther (VIP), Anne Leavy (stud.)
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat
Meddelelser
Drøftelse af forslag til procedure for indstilling af afdelingsleder
Eksamensforvaltning på tematisk kursus A
Forslag til skabelon for Londonmodel
Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden
Følgende punkter blev føjet til dagsordenen: Punkt 6: Studieintroduktion og Punkt 7:
Alternativer til suppleringsuddannelsen. UFU godkendte herefter den reviderede
dagsorden.
2. Godkendelse af referat
UFU godkendte referatet af UFU-mødet den 4. april 2014.
3. Meddelelser
Lars Holm har modtaget en henvendelse fra Studievejledningen, som ønsker at deltage i UFU-møder, som kunne være relevante for Studievejledningen at deltage i. Lars
Holm melder tilbage, at UFU forholder sig positivt herfor.
Lars Holm har modtaget en henvendelse fra Tina S. Thøgersen fra Kompetencecentret vedr. behov i forhold til dansk som andetsprog blandt de studerende. Tina vil
gerne komme forbi holdene for at identificere om der er studerende, som har behov i
forhold til dansk som andetsprog. Lars og Tina S. Thøgersen blev enige om, at det er
bedre, at de studerende med et behov, selv henvender sig, og at det kunne være hensigtsmæssigt at lægge information ud på Blackboard. Karen og Gritt mente, at det
kunne være en god idé at inddrage underviserne mere i denne sammenhæng.
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Lars oplyste, at STÅ-produktion er steget fra 98,6 til 117,2 på Pædagogisk antropologi
fra 2012 og 2013.
4. Indstilling af afdelingsleder
Der er en kandidat til posten som afdelingsdeler, som dog stiller som forudsætning,
at det er for en tidsbegrænset periode og i samarbejde med uddannelsesleder Lars
Holm, hvilket ifølge Lars Holm ikke er en holdbar løsning. Der har ikke været dialog
mellem institutleder og UFU, som der ellers var lagt op til i procesplanen. UFU kan
derfor ikke på nuværende tidspunkt komme med en indstilling af afdelingsleder.
5. Eksamensplan 14/15 – herunder frister for syge-/omprøve
UFU drøftede eksamensplanen for vinterterminen 2014/2015.
6. Studieintroduktion
På sidste studienævnsmøde blev det besluttet, at der skal ansættes en cheftutor, som
skal stå for studieintroduktionen/studiestart. Asbjørn er i gang med at udarbejde stillingsbeskrivelse for cheftutoren.
Datoer for studieintroduktion/studiestart:
- 26. - 27. august i Aarhus
- 28. – 29. august i Emdrup
7. Alternativer til suppleringsuddannelsen
Suppleringsuddannelsen bortfalder fra næste studieår, hvilket betyder, at der er
grupper af studerende, som Pædagogisk antropologi ikke længere kan optage. Studiechef Sissel Rendrup Johansen havde på sidste studienævnsmøde et oplæg med, hvoraf følgende tre alternativer til suppleringsuddannelsen fremgik:
1.

Gør som Pædagogisk psykologi og nedsæt optagelseskravene, således at man
på Pædagogisk psykologi f.eks. kan optage sygeplejersker.
2. Udbud af supplerende uddannelsesaktiviteter på f.eks. 15 ECTS, som skal
gennemføres i august inden semesterstart, og som universitetet skal betale
for.
3. Brug af tompladsordning på Bacheloruddannelsen på Uddannelsesvidenskab.
8. Eventuelt
Der var ingen kommentarer til dette punkt.

Referent,
Jannie Hjort Pedersen
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