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Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat (Bilag 1) 

3. Meddelelser 

4. Plan for arbejdet i UFU 

5. Undervisningsevaluering – status i forhold til udvalgsarbejde samt forslag til 

praksis  

6. Undervisningsevaluering på pæd. antropologi 

7. Besøg af ACE-DK 25. april. 

8. Diskussion af procedure for udbud af valgfag 

9. Diskussion af principper for vurdering af ansøgninger til MA in AEG (Bilag 2) 

10. Eventuelt   

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Pkt. 6 og 7 blev tilføjet ved mødets begyndelse. 

 

2. Godkendelse af referat 

referat blev godkendt 

 

3. Meddeleser 

På SN blev uddannelsernes strategier for at imødekomme forskellige problematikker 

omkring udbud af uddannelser i hhv. Emdrup og  Århus diskuteret. Lars mente, at 

Antro fortsat selvfølgelig skal udbyde uddannelserne i Århus som vanligt og desuden 

vedblive at prioritere at kvaliteten i uddannelserne er den samme begge steder ved at 

have de samme undervisere begge steder. Lars mente dog også, at det ikke vil være 

realistisk at have samme forskningsmiljø i Århus som i Emdrup, hvorfor det primære 

forskningsmiljø skal være i Emdrup. 
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På SN havde Mette taget de manglende specialebedømmelser op. Punktet var dog på 

sidst på dagsorden, hvorfor det ikke fik megen opmærksomhed. Studiechefen havde 

dog taget kritikken til efterretning og forklaret den med, at vintereksamens afvikling 

havde været første prioriteten.  

UFU var enige om, at det ikke er tilstrækkeligt blot at tage det til efterretning, men vil 

på næste SN spørge til, hvad der gøres fremadrettet for ar undgå lignende situationer.  

 

4. plan for arbejdet i UFU 

Lars vil gerne arbejde for at lave en langsigtet plan for hvad UFU skal arbejde med. 

Denne skal følge den plan/årshjul, som SN også er i gang med at lave.  

Et emne, som der kunne arbejdes med var undervisningsevalueringen 

Et andet kunne være selve UFU-konstruktionen. Kommissoriet for UFU’erne skal 

evalueres til september , hvorfor det vil være en god ide, hvis UFU’en inden da disku-

terer mere herom, så der kan kommes med in put til revisionen.  

 

5. undervisningsevalueringen – status i udvalgsarbejde samt forslag til 

praksis 

Mette og Lars sidder i  IUPs udvalg vedrørende   undervisningsevaluering. Der arbej-

des i udvalget på  at styrke, systematisere og synliggøre evalueringerne generelt, og 

derfor vil Lars  gerne have at UFU arbejder med at synliggøre den evaluering der alle-

rede finder sted. Mette og Lars arbejder på et fælles oplæg til hvordan man kunne fo-

restille sig en ’køreplan’ skulle se ud, som kan komme med på SN. 

Der diskuteres endvidere, hvorvidt der skal evalueres mere ved fx også at rette den 

evalueringsmæssige opmærksomhed mod eksamensformer  Der er enighed om, at 

holde fast i en selvorganiseret midtvejsevaluering, som tages på holdene enten 

mundtligt eller skriftlig alt efter behov. Denne evaluering er tænkt som ”holdets egen 

evaluering” og videreformidles ikke til andre aktører. . Den skriftlige slutevaluering 

sammenfattes af den modulansvarlige  og en rerpræsentant for de studerende på hol-

det,  og denne  tekst formidles  til UFU-leder.  

Der var enighed om at en evaluering af eksamensformer kunne være relevant i relati-

on til indførelse af en ny studieordning, og at en sådan evaluering derfor med fordel 

kunne placeres efter andet semester – fx . Udvikling af en praksis i forhold til evalue-

ring af eksamensformer tages op i ufu- et til efteråret.   

 

6. Undervisningsevaluering pæd. antropologi 

Undervisningsevalueringerne for efteråret 2012 var fremsendt til behandling i UFU 

med en dags varsel. Da denne tidsfrist gør det umuligt for ufu´et at forholde sig kvali-

ficeret til evalueringen, fik Lars og Mette mandat af UFU til at give tilbagemelding til 

SN. SN.  

 

7. Besøg af AC-Danmark 25. april 

D. 25. april er afsat til diverse møder med ACE. De studerende skal stille med 8 stu-

derende og der skal desuden deltage 8 VIP. Studenterrepræsentanterne finder stude-

rende og sender navn, mails og telefonnumre på disse til Lars hurtigst muligt. 
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8. Diskussion af procedure for udbud af valgfag 

Pkt. udskydes til næste møde. 

 

9. Diskussion af principper for vurdering af ansøgninger til MA in AEG 

Det diskuteres hvorvidt erhvervserfaring skal kunne tælles med i de 45 ECTS,  der 

kræves for at være optagelsesberettiget til kandidatuddannelserne i pædagogisk an-

tropologi , hvis man har en professionsbacheloruddannelse. Der er enighed om, at 

erhvervserfaring evt. kan tælle for 15 af de 45 ECTS, men der er usikkerhed om, hvor-

vidt  proceduren  skal udmeldes til potentielle ansøgere i forvejen eller om der kan 

forvaltes lokalt efter disse retningslinjer allerede nu. Gritt og Lars undersøger sagen.. 

 

10. evt. 

intet til evt. 

 

 

 

 


