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Mødedato: 9. november 2018
Mødested: Emdrup D118 – Aarhus 1483-525
Mødeemne: Uddannelsesnævnet for Kandidatuddannelserne i pædagogisk antropologi og AEG
Medlemmer: Gritt B. Nielsen, Sara Hauge Pedersen, Troels Vendelbo Gadegaard,
Laura Gilliam, Jakob Krause-Jensen, Mikkel Klitte Enevoldsen
Tilforordnede: Ida Wentzel Winther (afdelingsleder), Lise Skjøt Møller (VEST), Kristine Kirk Mørk (SNUK), Natasja Thandi Kappel Pedersen (AAU)
Afbud: Bjørg Kjær (suppleant)
1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendes.

2. Godkendelse af referat fra oktober-mødet (bilag 1)
Det tilføjes under referatets punkt 3c, at studievejledningen forsøgsvist står for semestermøderne.
3. Meddelelser
a.

Nyt fra Studienævnet – herunder evaluering af studiestart og specialeprocessen
SN konstaterede, at studiestarten generelt har været rigtig fin på hele DPU.
SN drøftede, hvordan specialeforløbet kan evalueres fremover. Det blev foreslået også at evaluere det specialeforberedende 3. semester. Da
pæd.ant. og AEG har feltarbejde på tredje semester, skal vi
drøfte, om der er noget vi kan optimere på 3. semester ift. specialet. De studerende i SN foreslog at lave fokusgruppeinterviews.
SN-forpersonen anførte at praksis på pæd.filo er, at der må kopieres tidligere brugt litteratur til litteraturlisten til Selvstuderet
emne.
Det fælles dimissionsarrangement fungerede ikke. Der åbnes op for, at der
afholdes både en fælles og en fagnær fejring.

b. Nyt fra afdelingsleder
Nyt fra afdelingsleder indgår i mødets øvrige punkter.
c.

Nyt fra studievejledningen
Der er afholdt arrangement om karriereveje på DPU. Ud af de 100 tilmeldte kom 56, men de der deltog gav udtryk for, at det var et godt arrangement. I januar holdes en workshop om synopsis-eksamen og en anden
workshop om bunden mundtlig eksamen, hvor et panel af undervisere og
studerende fortæller om eksamensformen set fra underviserens side og studerende, der har aflagt prøverne giver gode fif.
Fagmiljøerne er velkomne til at sende ideer til mulige workshops til Lise S. Møller. Der foreslås at holde en workshop om eksamenspres.
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d. Nyt fra administrationen
Eksamenssekretær Jeanette J. Møller har sagt op pr. 1. december 2018 og stillingen genbesættes ikke.
Kristine K. Mørk har taget de studerendes forslag vedrørende AU-mailen
med til webgruppens medlem i Emdrup. De studerendes forslag om
autogenereret SMS ved nye mails i AU-mailen og/eller en AUmailapp vil blive forelagt webgruppen. Forslaget om en autogenereret mail til den private mail bliver ikke taget videre, da det ikke motiverer
de studerende til at bruge AU-mailen.
e.

Nyt fra alumneforeningen
PAF har generalforsamling den 13. november 2018, hvor afdelingerne i Aarhus og København officielt slås sammen. Der vil blive
fremstillet et skriv til VIP om hvad PAF er og kan bruges til.
Det fungerer godt, når alumneforeningen er koblet på fester og andre arrangementer, men de har fremover ikke ressourcer til selv at skabe arrangementerne.

f.

Nyt fra de studerende
Intet nyt.

g.

Valg til SN og UN – status
Der er nu fundet repræsentanter for de studerende for Pæd.ant. i Aarhus og
København samt for AEG.
De nye medlemmer af UN inviteres med til januar-mødet i UN
sammen med de aftrædende medlemmer. Fra 1. februar 2019
indtræder det nye UN officielt. Det aftales, at Troels V. Gadegaard sender en liste med navnene på de nye medlemmer til Kristine K. Mørk.

h. Tydeliggørelse af kravene til pæd.ant.-studerendes engelskkundskaber på
http://kandidat.au.dk/paedagogiskantropologi/.
Krav til engelskkundskaber til blive opdateret på websiden, så
der bruges samme formulering som i studieordningen. Gritt B.
Nielsen afklarer, om det er blevet rettet.
4. Valgfag
Ida W. Winther har modtaget uddybende tal for valgfagstilmeldingerne. Ud fra
disse tal, ser det ud til at alle valgfag på Pæd.ant. bliver oprettet. Tilmeldingerne til Selvstuderet emne ser ikke ud til at sabotere oprettelsen af
valgfag.
På AEG har Technology, Education and Learning syv førsteprioritetstilmeldinger
og bliver måske ikke oprettet. Eva Viala afgør, hvilke fag der oprettes. Det ser
ikke ud til, at Selvstuderet emne skaber udfordringer for valgfagene på
AEG.
Det aftales, at Candy J. Clifford, Ida, Gritt B. Nielsen og Kristine K.
Mørk drøfter tilmeldinger, tekniske udfordringer og Selvstuderet
emne.
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De aftales, at Candy sender navnene på de studerende, der er tilmeldt
Selvstuderet emne til Ida.
Kristine afklarer, om de studerende, der har søgt om forhåndsgodkendelse af valgfag uden for egen uddannelse, har tilmeldt sig valgfag på
pæd.ant eller AEG.
Det er vigtigt, at de studerende tjekker om deres tilmelding er rigtig via
mit.au.dk.
Der har været uklarheder omkring fristen for at søge om forhåndsgodkendelse af valgfag uden for egen uddannelse. Kristine afklarer.
5.

Evaluering af semestermøderne
Semestermøderne var denne gang var uden deltagelse fra fagmiljøet.
Der var mange studerende, der ikke så invitationen til mødet. Det foreslås derfor, at beskeden skal lægges i ”announcements” på Blackboard
for AEG. Der har været stor frustration omkring afleveringsfristen for at søge forhåndsgodkendelse, men som nævnt under punkt 4 er dette under afklaring.
Både på pæd.ant og AEG føler en del af de studerende sig ikke som en del af DPU.
På AEG føler de studerende, at de skal være meget opsøgende ift. det sociale. Opfattelsen af studiegrupper er meget blandede og der var forslag om, at
studiegrupperne roteres, men det er svært pga. uddannelsens struktur. Det foreslås i UN at lave flere forskellige studiegrupper og at
drøfte dette i lærergruppen.
De studerende savner inspiration til brug af grupperne. Studievejledningen vil gerne tilbyde studiegruppefacilitering fremover.
De studerende var meget positive over for fagmiljøet, som de finder inspirerende.
De er meget glade for den dialogbaserede undervisning.
Ida W. Winther har oplevet ekstraarbejde ifm. at hun i år ikke deltog på mødet, da
mødet er en god platform til at orientere og afklare ift. valgfag og Selvstuderet
emne. Det gav et andet twist i år, at Lise styrede mødet. Det aftales, at Gritt B.
Nielsen, Ida og Lise mødes og drøfter hvordan møderne skal holdes
fremover.

6. Opfølgning på uddannelsesevalueringen
Der er enighed om, at der savnedes rammesætning både for evalueringsmøderne,
men også for skrivningen af evalueringsrapporten. Det gælder også ift. udvælgelse
af de studere og hvordan både studerende og VIP klædes på til møderne. Ledelsen på pæd.ant. og AEG overvejer, om der skal gives feedback tilbage i
systemet.
Handleplanen skal opdateres på baggrund af møderne inden fristen den 23. november 2018. Det aftales, at Gritt B. Nielsen og Ida W. Winther reviderer
handleplanerne og sender dem til kommentering i UN, hvorefter de
sendes til Eva Viala.
7.

Karrierearrangementer på AEG og Pæd.ant
Ida W. Winther er ved at finde datoer for arrangementerne. De kommer til at ligge
i februar. Medlemmerne i UN er enige om, at formen på arrangementerne skal gentages fra sidste år. Således at arrangementerne placeres på 2.
semester og hvis det er muligt er med deltagelse fra DM og Dansk Industri. Det foreslås også, at både alumneforeningen og tidligere studerende, der er kommet i
job, deltager så diversiteten i uddannelsens karrieremuligheder synliggøres. For at
sikre et bredt spekter håndholder Ida, hvem der inviteres med.
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PÅ AEG planlægges, at invitere alumener ude i verden med via Skype.
Hvis medlemmerne i UN har ideer ift. arrangementerne, er de velkomne til at sende dem til Ida.
Studievejledningens arrangement Karrierevej minder om vores arrangementer, derfor skal vi sikre os, at arrangementerne er forskellige
blandt andet ved at invitere Nanna Heinø Mortensen fra studievejledningen med.
Der er enighed i UN om, at det er godt at holde vores egne fagnære arrangementer.
Natasja T. K. Pedersen er tovholder på projektet. Det aftales, at Natasja følger op med Gritt B. Nielsen og Ida.
Det foreslås, at alumneforeningen laver opslag om arrangementerne.
Det aftales, at forsætte drøftelserne til næste møde i UN, hvor der vil
være planlagt datoer og en køreplan for den videre proces.
8. Eventuelt
Det aftales, at hvis der eftersendes bilag til dagsordenen, skal bilagene
ikke sendes alene, men mailen skal indeholde samtlige bilag og dagsorden.
Øvrige opgaver, der fortsat er i proces og drøftes på kommende møder








Revision af studieordningerne pr. 1.9.2020
Karrierearrangementer – AEG
Drøftelse af kompetencer inden for formidling og kommunikation jf. punkt
4 i referat fra UN-mødet i juni 2018
Drøftelse af optagelsesproceduren jf. punkt 3b i referat fra UN-møde den
14. september 2018
Undervisningsevalueringer. Drøftelse på baggrund af oplæg fra arbejdsgruppen jf. punkt 5 i referat fra UN-møde den 14. september 2018
Drøftelse af standard for undervisningsplaner
Fester på Pæd.ant. (drøftes til april-mødet)

