Godkendt referat
Møde den 14. december 2016, kl. 10.30-12.00
Emdrup lokale D118
Uddannelsesnævnsmøde for Kandidatuddannelsen i Pædagogisk antropologi & AEG

Til stede: Ida Wentzel Winther, Lars Holm, Gritt B. Nielsen, Karen Valentin, Pernille Møller
Kjeldsen, Anders Fromm Dall, Line Hansen

Fraværende: Jacob Bech Sillesen. (Laura Gilliam, supplant)
Studieadm: Fraværende. Derfor er referat udarbejdet i samarbejde (Line Hansen)
(Ida har bagt kage – Tak smagte dejligt)

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt, ekstra punkter tilføjet.
2. Godkendelse af referat fra d. 6.10-16 (bilag)
Godkendt.
3. Meddelelser (bl.a. fra SN, UN)
SN – Årligstatus er godkendt. Informationsaftenen er til debat, formen diskuteres.
Meget arbejde er gået med at organisere forårets valgfag. Nu er alt på plads. Problematisk at der ikke er
så meget fleksibilitet, som håbede da alle fag er fyldt op med egne studerende.
Ankesag ang. Valgfag: En studerende fra AE’en klagede i sommer over misforhold mellem
studieordningens kompetence beskrivelse og bedømmelsen. Sagen har trukket ud pga. ny formand i
censorkorpset, som gerne ville have sagen, og er nu endelig afsluttet. Et enigt ankenævn, har givet den
studerende medhold og opgaven bliver om bedømt.
4. Orientering ang. valget af studenterrepræsentanter v/ Pernille
Facebook gruppe har været oprettet, her har været diskuteret hvordan de studerende ønsker at
organisere sig. Alle tre steder AEG, Emdrup og Aarhus er repræsenteret i UN fremover.
Der bliver indkaldt til et konstitueret møde i januar, her planlægges fremtidige møder.
5. Studieordningsrevisionsarbejdet v/Ida (seneste revision sendes ud fredag når det også senes til SN)
- Eksamensformene og omfang diskuteres, herunder forskel på AEGèn og Pæd. Antro. Det er et emne
der er mange holdninger til og der er brug for forsat dialog.
- Ændringer i kompetenceprofil blev vendt.
- diskussion af muligheden for, at kunne vælge en anden prøveform under specialet: nemlig ”Produkt og
skriftlig fremstilling”.

Godkendt referat
De studerende har ikke nogen kommentar til ændringer i kompetenceprofil og eksamensformerne.

6. Internationale studerende på DPU. v /Anders
Kritik fra internationale studerende , der ikke får relevant og nødvendig information på engelsk. Der
mangler struktur og retningslinjer. Det handler om instituttets sprogpolitik og det er på mange niveauer.
Karen indkalder til et møde et møde med Eva Viala (Institut ledelsen) og alle andre interesseret.

7. Digital undervisningsevaluering
Lars fremlægger holdninger og kritik, som der fra UN er opbakning til.
Vi har diskutere oplægget der er udsendt. Der er fra UN en fælles foldning og kritik til skrivelsen: Hvem
skal have adgang til hvilke oplysninger. Således det forbliver et udviklingsredskab og ikke ender som et
kontrol redskab.
8. Fastsættelse af møde i januar (9/1 kl. 12-14).
9. Eventuelt

