Møde den 9. marts 2016, kl. 10.30-12.00
Emdrup lokale D120 - videolink til Aarhus
Uddannelsesnævnsmøde for Kandidatuddannelsen i Pædagogisk antropologi & AEG

GODKENDT
REFERAT

Til stede: Ida Wentzel Winther, Lars Holm, Gritt B. Nielsen, Karen Valentin,
Pernille Møller Kjeldsen, Jacob Bech Sillesen, Anders Fromm Dall, Patricia
Møller Steffensen, Line Hansen
Jannie Hjort Pedersen: studieadm. (referent)
Fraværende: Laura Gilliam, Anna Luna Carlsen, Julie Heidelbach Hermann
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat, bilag 1
Meddelelser
KA-info dag (tilbagemelding fra Ida og Patricia)
Evalueringsrapport v/Ida, bilag 2
Uddannelsesplaner (londonmodeller) v/Lars
Eventuelt

Dato: 9.marts 2016
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1. Godkendelse af dagsorden
UN godkendte dagsordenen.
2. Godkendelse af referat, bilag 1
UN godkendte referatet af sidste UN-møde.
3. Meddelelser
Meddelelser fra Ida:
Vi har modtaget klagesager fra studerende fra Aarhus vedr. Feltmodul. De studerende klager over forholdet mellem undervisning og vejledning i Danmark og feltarbejde
i udlandet og over manglende information. Klagerne vil blive taget til efterretning i
forhold til den fremadrettede organisering af Feltstudium og analyse.
Besparelser: Ida har været til første møde vedr. besparelser på Pædagogisk antropologi og er i gang med at lave beregninger på, hvor og hvordan der kan spares.
Karen oplyste i den sammenhæng, at individuel vejledning formentlig vil blive reserveret til bachelorprojekter og specialer, og at hun pt. afventer en tilbagemelding fra
institutledelsen omkring dette og hvornår det i givet fald forventes at træde i kraft.
Karen informerede om andre ændringstiltag, som er i støbeskeen i forhold til besparelserne.

Aarhus Universitet

Tlf.:
Fax:
E-mail:

Som led i besparelsesprocessen, skal UN i gang med at arbejde med studieordningsændringer, som skal træde i kraft pr. 1. september 2017. Ida, Gritt og Lars udarbejder
udkast til studieordningsændringer.
Karrieredag-arrangement forventes afholdt enten den 20. april, 21. april eller 9. juni.
Filmarrangement afholdes den 17. marts (Emdrup) og 5. april (Aarhus).
Meddelelser fra Studienævnet ved Jacob:
Følgende blev diskuteret på sidste studienævnsmøde: Fremtidig evalueringspraksis,
statistik vedr. karaktergivning og gennemførsel, ligestilling mellem kvinder og mænd
i forhold til barsel.
Meddelelser fra studenterrepræsentanternes formøde:
Pernille oplyste, at studenterrepræsentanterne vil lave en undersøgelse blandt de studerende omkring studiemiljø. Studenterrepræsentanterne har udarbejdet et spørgeskema, som vil blive sendt til de studerende.
Patricia fortalte, at studenterrepræsentanterne har snakket om, at UN skal gøres mere synlig for de studerende.
Anders fortalte, at de udenlandske studerende på AEG føler sig overset i forhold til
information, bl.a. på Blackboard, hvor mange informationer/meddelelser kun er på
dansk. Gritt opfordrede Anders til at få noteret de konkrete ting ned, hvor de udenlandske studerende føler sig overset i forhold til information.
4. KA-info dag (tilbagemelding fra Ida og Patricia)
Ida, Gritt, Anders og Patricia fortalte om deres oplevelser ved KA-info dag. Den generelle tilbagemelding var, at KA-info dagen gik godt, om end organiseringen af KA-info
dagen var noget kaotisk.
5. Evalueringsrapport v/Ida, bilag 2
Ida præsenterede evalueringsnotat, som Studienævnet har bedt uddannelseskoordinatorerne om at udarbejde. Ida orienterede i den sammenhæng omkring evalueringsprocessen og de udfordringer, der har været i forbindelse med evalueringsprocessen. Lars fortalte om de diskussioner, der har været i Studienævnet, omkring evalueringspraksis. UN gav udtryk for, at UN ikke mener, at evalueringsnotatet er brugbart i forhold til UN’s arbejde med evalueringerne. Ida spurgte UN, hvordan UN skal
arbejde med evalueringerne? UN besluttede, at evalueringspraksis vil blive behandlet
på næste UN-møde. Ida laver sammenskrivning af de kvalitative evalueringer, som
hun har modtaget fra de modulansvarlige.
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6. Uddannelsesplaner (londonmodeller) v/Lars
Lars orienterede om, at nogle mener, at uddannelsesplanerne skal afskaffes. Lars
mener, at uddannelsesplanerne giver en mere velgennemtænkt planlægning af et
fag/semester og at det har givet et kvalitativt løft til undervisningen. Ida mener, at
der er et problem med detaljeringsgraden i forhold til, at uddannelsesplanerne skal
være udarbejdet i meget lang tid før undervisningsstart. Det er Studienævnet, som afgør uddannelsesplanernes videre skæbne.
7. Eventuelt
Der var intet at berette.
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