Referat UN-mødet d. 12-11-15
Tilstede Emdrup:
Administrationen: Signe Garp (referent)
Studerende: Nina J. Dahl
Studievejledningen: Lise Rom
VIP: Ida Winther (formand), Lars Holm, Gritt B. Nielsen
Tilstede Aarhus:
Studerende: Brianne H. Slingerland

1) Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelse af to nye punkter (pkt. 6 og 7)
2) Godkendelse af referat (bilag)
Godkendt
3) Meddelelser v/Ida
Plan for optag 2016:
Torsdag d. 19. november er der møde i Aarhus. Der er også kandidatdag denne dag.
Fagligvurdering:
AEG’s er rykket frem til januar. Dokumenterne kommer ultimo uge 4. Den faglige vurdering
finder sted i uge 5 og 6.
Pæd. Antro’s finder sted i uge 17.
Relevansbeskrivelserne kommer i uge 20.
Der skal nedsættes en gruppe, der kan hjælpe med vurderingen/prioriteringen af
beskrivelserne. Det skal tages op på lærermødet.
Digital eksamen:
Pæd. Antro: Modul 1 er med til vintereksamen 2015
AEG: Fieldwork er med til vintereksamen 2015. Modul 2 venter.
Rikke fra administrationen giver information om digital eksamen på næste lærermøde.
Temakurser:
Lokalerne var ikke på plads inden de studerende skulle vælge valgfag. Planen kom d. 11/11
(dagen efter fristen udløb for tilmelding til undervisning).
Der skal undersøges hvordan det kan gøres bedre og hvor ’problemet’ opstår.
Flere studerende har forstået det som, at temakurserne definerer deres specialer. Det skal
gøres tydeligere til næste år, at det ikke er tilfældet.
Ca. 12 studerende har søgt forhåndsgodkendelse (fhgk) til andre universiteter.
2 gæstefagsstuderende udefra har søgt om optagelse. Gæstefagsstuderende spørger gerne
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meget tidligt til undervisningsplaner mm. hvilket kan være årsag til, at der ikke er flere
ansøgere, da vi ikke kan give dem det.
Det skal undersøges, om de tematiske kurser kan meldes ud tidligere til de studerende, så de
kan nå at søge fhgk til fag på andre uddannelser inden 1. oktober (fristen fremadrettet fra
2016).
Pæd. Antro og AEG adskiller sig fra de andre DPU uddannelser på dette område, da der er
valgfag allerede på 2. semester og fristen for fhgk derfor ligger allerede en måned efter
studiestart.
SN og UN valg:
10-15 studerende er stillet op.
Onsdag d. 18/11 er der frist for indsigelser mod valglisten. Der er tale om en prioriteret liste,
hvor Kbh- og AEG-studerende er øverst på listen. Aarhusstuderende er i bunden af listen,
hvilket medfører, at de ikke komme ind i nævnene.
Ida har en korrespondance i gang med SN-formand Christian K. Kjeldsen om problematikken.
4) Nyt fra Studienævnet v/Lars
Vejledning til de studerende:
Der er truffet beslutning om, at der fremover skal være en vejledningsnorm.
Tidligere afhang vejledningsnormen af modulets antal ECTS. Denne norm har været
suspenderet for nyligt af Studieleder.
Beslutning fra SN: UN skal fastsætte vejledningsnormen for hver enkelt modul, ud fra en
vurdering af, hvad det enkelte modul/eksamensform har brug for af vejledning.
Denne norm skal også fremgå af londonmodellen.
UN ønsker at have en dialog med de studerende om dette.
Ida gør opmærksom på, at man bliver nødt til at tænke budget når vejledningsnormen
fastsættes.
Undervisningsevaluering:
Hvis man vil fastholde at lave kvalitativ mundtlig evaluering på de mindre moduler og kun
lave de kvantitative net-baserede evalueringer på de større moduler, skal Studieleder
anmodes om dispensation.
Beslutning fra UN: Dispensationen skal søges for både Pæd. Antro og AEG
Det er vigtigt at underviserne melder undervisningsevalueringerne tilbage til Ida.
5) Nyt fra studievejledningen v/lise
Årgangsmøder:
Tilfredshed med studiestart.
For lidt/for sen info om valgfag.
AEG ønsker flere arrangementer på engelsk og akademisk skrivning på engelsk.
De studerende har været glade for tovholderfunktonen.
Der ønskes en samlet Facebookgruppe for alle AEG og Pæd. Antro studerende, både fra
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Aarhus og Kbh.
De studerende må også selv tage ansvar for de sociale arrangementer.
Ida om årgangsmøde:
Møderne gav god mening i år, særligt den måde Ida og Lise havde delt opgaven imellem sig.
Bør evt. ligge før efterårsferien og orienteres om meget før.
Temakurserne skal fylde mere i studiestarten. Tutorerne kom til at tale for meget om
feltarbejde, da det er det de selv står overfor at skulle ud i det.
Valgfags idé:
Studievejledning kan lave en intro til hvordan man finder/søger valgfag på tværs af AEG og
Pæd. Antro.
Beslutning fra UN: Lise skal tage idéen videre til Studievejledningen og evt. samarbejde med
administrationen.
6) Plan for Londonmodellerne v/Ida
Den sidste uge i november skal de sendes rundt i rotation og godkendes.
Ida laver en model hvor UN deltagerne (VIP og studerende) bliver matchede sammen to og
to til godkendelse af modellerne.
Ida sender modellerne rundt mandag morgen (d. 23/11) og skal have modellerne retur
tirsdag d. 24/11 i løbet af eftermiddagen.
Med denne plan kan eventuelle rettelser nås inden SN skal behandle modellerne d. 2.
december.
7) Tildeling af specialevejledere v/Gritt
Der er kommet henvendelser fra studerende om processen fra feltarbejdet til specialet.
Ideen er, at man, så vidt det er muligt, fortsætter med samme vejleder som man havde i
feltarbejdet.
Jesper Olesen står for fordelingen af specialevejledere på baggrund af de studerendes
ansøgninger.
Ansøgningsfristen for specialevejleder er d. 1. december. Ansøgningen sker via et elektronisk
skema, der findes på Studieportalen under ’Specialeforløbet trin for trin’.
Ida kontakter Jesper for at få afklaret hvordan fordelingen finder sted.
8) Modul 1 Pæd.antro – diskussion af UN-s tilgang til hvordan dette modul skal revideres?
v/Ida
Intet til referat.
9) Lidt om dette års optag, status på holdene… v/Ida
Der har været mange flere 1. prioritetsansøgere på Pæd. Antro i år end tidligere. Ca. 100 ud
af 120.
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Frafaldet er stort set det samme som det plejer. Ca. 3 stykker i Aarhus og 5-6 stykker i Kbh.
er indtil videre faldet fra uddannelsen.
Der er meget god dynamik på begge Pæd. Antro hold. Det samme gør sig gældende for AEG.
10) Datoer for forårets UN-møder (forslag er at ligge UN-møderne på onsdage, hvor der ingen
undervisning ligge og ca. 14 dage før SN-møderne). Dvs.: 13/1, 10/2, 9/3, 13/4, 11/5, 15/6
Der skal undersøges, om der er uddannelsesdag d. 13/1. Hvis dette er tilfældet, kan datoen i
januar laves om.
Tidspunktet for møderne bliver kl. 09:30 – 11:00
11) Evt.
Intet til referat.
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