AARHUS
UNIVERSITET

Møde den 10. marts 2016, kl. 10 – 12
Emdrup, lokale A112 – videolink til Aarhus, lokale 2113-252
UN-møde for Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi

GODKENDT
REFERAT

Til stede:
Emdrup: Per Jepsen, Sune Frølund, Anne-Marie Eggert Olsen, Lars-Henrik
Schmidt, Asger Sørensen, Henrik Vase Frandsen, Mia S. T. Henriksen, Rikke
Rosager Sørensen, Jannie Hjort Pedersen (referent)
Aarhus: Carsten Fogh Nielsen, Mathias Lodberg Wejse, Line Charlotte Iversen,
Fraværende:
Thomas Astrup Rømer, Julie Johanne Kirkegaard, Kirsten Hyldgaard, Jørgen
Huggler, Ove Korsgaard, Merete Wiberg, Hans Siggaard Jensen, Dag Lindemann (studievejleder)

Dato: 10. marts 2016
Ref:

Side 1/4

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 13.1.2016 (bilag 1)
3. Meddelelser
4. Konstituering af UN – valg af formand og næstformand
5. Rammeforretningsorden for uddannelsesnævn på Arts (bilag 2)
6. Orientering fra Studienævnet
7. Første behandling af sparekrav på Pædagogisk filosofi
8. Aktuelle genvordigheder for studerende
9. Manglende Ph.d. information
10. Manglende information om Virksomhedsprojekt (3. semester)
11. 2. semester føles presset
12. Planlægning af forårets UN-møder

Aarhus Universitet

AARHUS
UNIVERSITET

13. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden
Punkt 6 flyttes ind under punkt 3. UN godkendte herefter den reviderede dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 13.1.2016 (bilag 1)
UN godkendte referatet fra mødet den 13.1.2016.
3. Meddelelser
Meddelelser fra de sidste to studienævnsmøder ved Mia:
 Vi skal tage gode referater: Vi kan ikke bare skrive, at vi har diskuteret – det skal
være udførligt.
 Optagelseskriterier skal evt. revurderes, idet der blandt de forskellige kandidatuddannelser er store indbyrdes forskelle på hvilke uddannelser, der regnes som
adgangsgivende.
 Ny valgprocedure i forhold til valg af studenterrepræsentanter til UN. Begge
campi skal være repræsenteret i UN for Pædagogisk filosofi, og UN er kun beslutningsdygtig, såfremt der er både VIP-repræsentanter og studenterrepræsentanter
til stede ved UN-mødet.
 Uddannelserne skal senest den 16. marts 2016 melde tilbage, om uddannelserne
ønsker digital aflevering på specialer i indeværende semester.
 Der afholdes møde den 10. marts vedr. mulighederne for at inddrage digitale medier i bred forstand i undervisningen.
 Specialevejledertildeling på 3. semester: erfaringsudveksling fandt sted på studienævnsmødet den 25. februar.
 Undervisningsevaluering: Prodekanen er i gang med at udvikle ny fælles praksis
for undervisningsevaluering på Arts. Der er tale om et spørgeskema, der formidles til de studerende via Blackboard på baggrund af deres undervisningstilmelding. Spørgeskemaet vil indeholde spørgsmål centralt fra AU, studienævnet, uddannelsesnævn og underviser/modulansvarlig
 Studienævnet har besluttet at tiltræde forslag, der ligestiller mødre og fædre i
forhold til dispensation fra tilmeldingskravet og udsættelse af specialeafleveringsfrist grundet barsel.
 Procedure for indsendelse af undervisningsplaner er ændret.
 Studienævnsformand Christian Christrup Kjeldsen holdt oplæg om statistik vedr.
beståede ECTS pr. uddannelse og karaktergivning pr. uddannelse på DPU.
Anne-Marie har kontaktet censorformandskabet vedr. beståelseskurser.
4. Konstituering af UN – valg af formand og næstformand
UN-medlemmer - VIP: Anne-Marie Eggert Olsen, Per Jepsen, Thomas Astrup Rømer.
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UN-medlemmer – studerende: Mia S. T. Henriksen, Rikke Rosager Sørensen, Line
Charlotte Iversen
UN-suppleanter - studerende: Mathias Wejse, Julie Johanne Kirkegaard
UN valgte Anne-Marie Eggert Olsen som formand for UN og Rikke Rosager Sørensen
som næstformand for UN.
5. Rammeforretningsorden for uddannelsesnævn på Arts (bilag 2)
UN besluttede at anvende Rammeforretningsorden for uddannelsesnævn.
Jf. § 18 i Rammeforretningsordenen kan der besluttes procedure for skriftlig afgørelse af sager uden for et møde. Proceduren skal godkendes af Studienævnet. AnneMarie og Jannie laver udkast, som vil blive behandlet på næste UN-møde.
6. Første behandling af sparekrav på Pædagogisk filosofi (bilag 3)
Der skal spares 25.000 timer på uddannelser på DPU fremover med start fra efteråret
2016. Uddannelseskoordinatorerne har været til første møde med institutledelsen.
Anne-Marie har udarbejdet notat vedr. timeforbrug/besparelsesmuligheder på KA i
pædagogisk filosofi, som blev præsenteret og diskuteret på mødet.
Anne-Marie foreslog som besparelsesmulighed at omlægge individuel vejledning på
de fleste moduler til kollektiv vejledning. Mathias og Mia vil på baggrund af egne erfaringer ikke anbefale kollektiv vejledning i forhold til opgaveskrivning. Mia mente
dog, at kollektiv vejledning kunne være en god idé i forhold til tekstlæsning. LarsHenrik var enig heri.
Anne-Marie mente, at det er vigtigt at bevare individuel vejledning i forhold til opgaveskrivning i Forskningsseminar. Carsten mente, at to timers individuel vejledning
pr. modul ikke altid er nødvendigt. 2 gange 10 minutter er i mange tilfælde nok. Asger
spurgte, hvor man skal lægge vejledningen, og sagde at der også er behov for vejledning på 2. semester, hvor de studerende for første gang bliver mødt med større skriftlige opgaver.
Mathias foreslog anvendelse af undervisning via videokonference som besparelsesmulighed.
Anne-Marie vil gerne bevare muligheden for en ekstra bedømmer, især i forbindelse
med mundtlige eksamener.
Følgende øvrige besparelsesmuligheder blev diskuteret:
 Ekstra valgfag skal afskaffes (dvs. Videnskabsteori).
 Graduering af timer til modulkoordination så det afspejler den reelle arbejdsbyrde.
 Der skal sættes ind over for forsinkelsen på specialer.
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Anne-Marie spurgte UN, om det kunne være en strategi at tilbyde et bestemt antal
timer vedr. efteråret 2016 over for institutledelsen?
Per gav sin opbakning til de forslag til besparelsesmuligheder, som Anne-Marie fremsætter i sit notat.
I forhold til at sætte ind over for forsinkelse på specialer fortalte Carsten, at han proaktivt indkalder sine specialestuderende til møde, i stedet for at vente på at de studerende selv henvender sig.
Konklusion: Der var generel opbakning blandt UN-medlemmerne og mødedeltagerne
til Anne-Maries notat og strategi.
Andet møde med institutledelsen vedr. besparelser finder sted den 6. april.
7. Aktuelle genvordigheder for studerende
Mia fortalte, at der i januar bredte sig en steppebrand blandt studerende vedr. forvirring omkring antallet af vejledningstimer (der er offentliggjort forskellige tal forskellige steder) og beslutning vedr. ændring af eksamensform til reeksamen i Videnskabsteori, hvor de studerende kun havde 1 dag til at beslutte sig.
8. Manglende Ph.d. information
Mathias fortalte, at en stor del af hans medstuderende ikke kender til 4+4 og muligheden for Ph.d. Mathias mente, at det vil være en god idé med et informationsmøde
på 1. semester. Anne-Marie kontakter Ph.d.-skolen.
9. Manglende information om Virksomhedsprojekt (3. semester)
Mathias fortalte, at der mangler information omkring den praktiske tilrettelæggelse
af Virksomhedsprojekt. Anne-Marie spurgte Per, om der er en ansvarlig for Virksomhedsprojekt. Per svarede, at ansvaret formelt ligger hos Uddannelseskoordinator.
Carsten har vejledt to studerende i Virksomhedsprojekt, så Carsten meldte sig som
foreløbig kontaktperson vedr. Virksomhedsprojekt.
10. 2. semester føles presset
Mathias fortalte, at studerende på 2. semester føler sig presset i forhold til deadlines i
forhold til indlevering af emner til eksamensopgaver.
11. Planlægning af forårets UN-møder
Anne-Marie og Jannie udarbejder og sender forslag til datoer for UN-møder i foråret.
12. Evt.
Punkter til næste UN-møde: undervisningsevaluering, årsberetning fra censorformandskabet, efterårets undervisning, studiestart, procedure for skriftlig afgørelse af
sager uden for et møde.
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