Godkendt referat

Referat af UN-møde på Pædagogisk antropologi d. 20/4-17
Tilstedeværende:
Vip: Ida Wentzel Winther, Lars Holm, Gritt B. Nielsen og Karen Valentin (observatør).
Studerende: Anders Fromm Dall, Jacob Sillesen, Pernille Møller Kjeldsen, Sidse Due, Nanna Kirk,
Studievejledningen: Louise Stall Knudsen
Studieadm: Mette Hartmann (referent)

1) Godkendelse af dagsorden; dagsordenen er godkendt med de nye punkter 5 og 6

2) Godkendelse af referat: referatet er godkendt

3) Under dette punkt orienteres om følgende

a) kompendier (elektroniske eller fysiske) versus pensumlister.
Ida orienterer om kompendier, der skal ændre form. Fra trykte kompendier enten: 1) elektronisk
kompendier, 2)pdf filer på blackbord 3)litteraturlister. SN har bemyndigelse til at træffe
beslutning, hvilket sker snarest.
Uanset hvad får det konsekvenser for vores procedure i UN af undervisningsplaner, der førhen
skete medio maj så kompendierne kunne nå at komme til kopicenteret. Førhen skulle spørgsmål
vedr. udfærdigelse af kompendier besluttes i maj, da de skulle trykkes. Vi ved mere på næste
møde.

b) valgfagsprocedure og godkendelse af valgfag
Lars Holm informerer om, at ovenstående har været et punkt på dagsordenen på sidste SN-møde.
Uklart, hvem der skal godkende valgfag; SN, UN eller uddannelseskoordinatoren; Ida informerer,
at der er et UN-lag og et SN-lag i proceduren og at uddannelseskoordinatorerne
forhåndsgodkender valgfagene. Ida fastslår, at de individuelle valgfagsansøgninger stadig ligger
hos uddannelseskoordinator, de mere generelle godkendelser af valgfag fortsat hos UN og SN. SN
diskuterer helheden af udbuddet – alle synes at dette forslag er fornuftigt, og Lars går videre med
dette i SN-regi. UN’s godkendelse kommer først og derefter kommer det samlede udbud i SN.

c) datapakken: rykket til d. 15. juni
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d) optag september 2017 og 2018
Ida har scannet tallene for ansøgere:
AEG har mange ansøgere; 74 første prioriteringer, ca 90 i alt. Gritt laver faglig vurdering og
prioroitering af AG’en i løbet af maj måned. Vi optager 35 på AEG’en.
Pæd. ant. ca. 350 ansøgninger, hvoraf ca. 200 er 1. prioriteringer. Ida foretager faglig vurdering af
’de skæve’ og senere prioritering på baggrund af relevansbeskrivelserne. Vi optager 125 på
pæd.ant.

e) ny struktur i forhold til uddannelseskoordinator og afdelingsleder –
Uddannelseskoordinatorrollen udfases per 1. august 2017. Der er en række uafklarede spørgsmål i
kølvandet på, at uddannelseskoordinatorfunktion og afdelingslederfunktionen smelter sammen.
Uklarhed omkring hvordan UN skal ledes (det kan den kommende afdelingsleder ikke gøre, og da
uddannelseskoordinator funktionen bortfalder, hvad så?)

f) flere ting under orientering;
Pernille skal til karrieredag – der er et ”gap” mellem arbejdsmarked og universitetet, hvor der er
plads til forbedringer.
Sissel været til DSR møde – studiemiljøundersøgelsen og diskussion af mere synlige undervisere,
er emner, der pt. diskuteres i DSR

4) Tutorer
Tutorer ér fundet på pæd.ant. Søren Fransén indkalder til det videre forløb. Ida laver et program,
som den kommende uddannelsesleder skal gennemføre til studiestart. Der er orienteringsmøde i
morgen. Det kører.

5) Feedback på opgaver (nyt punkt ift. den udsendte dagsorden

v/Sisse)

Sidse undrer sig over at der på et valgfag er lovet feedback og på andre ikke. Uens. Hun har
forstået at nogle underviser samler deres pauser, og bruger denne tid på feedback, hvilket hun
undrede sig over.
Diskussion ang. arbejdstid, pauser og betingelser for studieliv: Ledelsen har afskaffet vejledning.
Feedback er ønskeligt, men pt. ikke noget man har krav på. Nogen omlægger deres undervisning
så det kan lade sig gøre, andre har brugt hele undervisningstidspuljen og ikke levnet tid til
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feedback. Det slås fast at en pause er en pause! Vi har fremadrettet i den kommende
studieordning indskrevet feedback på de moduler hvor vi tænker det giver mest mening.
De studerende aftaler at udforme en kommentar til Claus Holm og Eva Viala, eventuelt i
samarbejde med DSR, for at påpege vigtigheden af feedback og hvordan dette fremadrettet kan
sikres for de studerende.

6) Omfangskrav for specialer på gamle studieordninger

(nyt punkt ift. oprindelig udsendt dagsorden)

I forbindelse med udarbejdelse af de nye 2017 studieordninger er der vedtaget fælles
retningslinjer for omfang af specialer. Men hvad med de studerende, som ikke overgår til nye
ordninger, og de studerende, der grundet dispensation endnu ikke er påbegyndt specialet.
UN beslutter: at alle der har færdiggjort 1 studieår overflyttes.

7) Fællesarrangementer
Århus: Ønske om to arrangementer:
a) et fællesarrangement (workshop) mellem 2. og 4. semesters studerende. Ideen er, at de
specialestuderende kan få en metodeopfriskning og 2. semester studerende kan omvendt få
udbytte af de specialestuderendes erfaring. En yderligere fordel med sparring mellem disse to
semestre ville være, at der er didaktiske argumenter for at sætte formidlingen i centrum på en
uddannelse som Pædagogisk antropologi.
b) Andet arrangement skulle være et dimensionsarrangement for 4. semesterstuderende
tilrettelagt af 2. Semesterstuderende. Tidspunktet blev diskuteret: Måske i forlængelse af
afleveringsfristen i juni eller tættere på den ordnære dimensionsfest i oktober.
Det handler om at starte en tradition og føle sig frem, og der enes om et ønske om at forbinde
årgangene bedre.
VIP’erne i nævnet spørger, om studentermedlemmerne forestiller sig, at disse to workshops er
studenterdrevet. Der tales tillige om, at UN-medlemmer udpeger nogle ankerpersoner. Det vil dog
formentlig stadig være nødvendigt med lidt undervisningsstøtte, så underviserene gør
opmærksom på arrangementerne, og der gøres plads til dette i undervisningen.
Det besluttes, at ovenstående tiltag, er noget, der er nødt til at starte fra næste semester; hvorfor
vi skal målrette at henvende os til 2016 årgangen og 2017 årgangen. Tænke det med ind i planen
for feltarbejdekurset, selvom det er studenterdrevet.

8) Fokuspunkt for 2017
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”Karrierearrangementer på de to uddannelser” er valgt til UN’s fokuspunkt i 2017.
Beslutning: punkt på dagsordenen til næste gang, hvor Ida laver et oplæg.

9) Køreplanen for gennemgang og godkendelse af efterårets undervisningsplaner
Deadline for underviserne er første juni når kompendierne ikke længere skal trykkes, men overgår
til elektronisk format. det betyder at UN primo juni skal arbejde med de indkomne UV-planer og
derigennem få dem kommenteret og godkendt.

10) Eventuelt
Karen og Ida klarer forespørgslen fra censorformandskabet, da der allerede er en afklaring i gang.
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