Møde den 13. april 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, Pernille Møller
Kjeldsen, Jacob Bech Sillesen, Anders Fromm Dall, Line Hansen
Jannie Hjort Pedersen: studieadm. (referent)
Fraværende: Laura Gilliam, Karen Valentin, Patricia Møller Steffensen, Julie
Heidelbach Hermann
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat (bilag 1)
3. Meddelelser
4. Evalueringspraksis v/ Ida. Ida har som lovet på sidste møde
(punkt 5) sammenskrevet evalueringerne fra efteråret 2015, og vi
skal diskutere hvad der giver mening i UN-regi (bilag 2).
5. Studenter stormøde d. 20/4 v/ Jakob
6. Årgangsmøder v/Ida. Studievejledningen tager initiativ til disse.
Jeg vil gerne at vi vender organiseringen og relevansen af disse
møder.
7. Eventuelt

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:
Reduktion af timer i efteråret 2016: Pædagogisk antropologi og AEG har indsendt
forslag til ledelsen, hvor der lægges op til en reduktion på 765 timer i efteråret 2016.
Der lægges bl.a. op til en reduktion på 350-400 timer på Modul 1 på Pædagogisk antropologi og reduktion af timer på feltstudiet på Pædagogisk antropologi og AEG. Der
lægges fortsat op til tre timers vejledning på Modul 1 på Pædagogisk antropologi.
Forslaget lægger op til, at Modul 1 og 2 på AEG ikke vil blive berørt af timereduktionen.

Aarhus Universitet

Tlf.:
Fax:
E-mail:

Dato: 13.april 2016

Side 1/3

Næste møde med institutleder Claus Holm og studieleder Eva Viala omkring besparelser vil blive afholdt den 20. april.
Ida har været til dialogmøde med Studievejledningen omkring semesterstart, årgangsmøder mv.
Meddelelser fra Studienævnet v/Pernille
Der blev på sidste studienævnsmøde ikke truffet beslutning, om der skal være en eller
to bedømmere ved prøver med intern censur. Beslutningen vil blive truffet på næste
studienævnsmøde.
4.

Evalueringspraksis v/ Ida. Ida har som lovet på sidste møde
(punkt 5) sammenskrevet evalueringerne fra efteråret 2015, og vi
skal diskutere hvad der giver mening i UN-regi (bilag 2)
UN diskuterede, hvordan Pædagogisk antropologi og AEG kan lave en intern evalueringspraksis, der giver mening i UN-regi. Gritt mente, at der ikke er så stor forskel på,
hvordan underviser griber den interne evaluering an. Gritt mente, at Sallys opsummering under Modul 1 på AEG er tilstrækkelig. Lars kommenterede, at UN skal sikre
sig, at der har været en dialog mellem underviser og studerende på de enkelte moduler. UN besluttede, at 10-15 linjers opsummering fra de enkelte modulansvarlige er
tilstrækkeligt, og at det er vigtigt, at Ida ikke skal omskrive opsummeringerne, men
kun skal samle dem i ét dokument.
5. Studenter stormøde d. 20/4 v/ Jakob
Der vil blive afholdt stormøde den 20. april for de studerende vedr. besparelser på
DPU. Stormødet arrangeres af DSR og studenterrepræsentanterne i Studienævnet.
DSR holder formøde for de studerende den 14. april. Der vil blive afholdt eftermøde i
forlængelse af stormødet den 20. april.
6.

Årgangsmøder v/Ida. Studievejledningen tager initiativ til disse.
Jeg vil gerne at vi vender organiseringen og relevansen af disse
møder.
Ida har været til dialogmøde med Studievejledningen omkring årgangsmøder. Fra
Studievejledningens synspunkt er formålet med årgangsmøderne at snakke om trivsel
og studiemiljø, men de studerende vil ofte også gerne snakke om undervisningen,
hvilket studievejlederne ikke er klædt på til at diskutere med de studerende. Pernille
og Anders gav udtryk for, at årgangsmøderne er en god idé. Ida spurgte, hvornår det
vil give mening at afholde årgangsmøder? Anders mente, at det giver mest mening at
afholde årgangsmøder midt i semestret.
Der har endvidere været det problem, at der ikke altid har været informeret tilstrækkeligt til de studerende omkring afholdelse af årgangsmøderne. Ida spurgte, om det
kunne være en idé at afholde årgangsmøde i forlængelse af en undervisningsgang,
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hvor både Studievejledningen og Ida deltager? UN bakkede op om forslaget, og Ida
går videre med forslaget.
7. Eventuelt
Pernille oplyste, at spørgeskema omkring studiemiljø er udarbejdet, men at det ikke
er blevet sendt ud endnu. Ida spurgte, om det er muligt, at underviserne kan få inkluderet et spørgsmål i spørgeskemaet, hvilket studenterrepræsentanterne sagde ja til.

Side 3/3

