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1. Godkendelse af dagsorden 

Forpersonen bød velkommen 

Amalie er gået på barsel, Søren overtager posten som SN-repræsentant, og 

Sebastian indtræder som ordinært medlem jf. valglisten. 

Dagsorden godkendt. 

 

2. Beslutningspunkter 

 

2.1 Behandling af undervisningsevalueringer fra forårets undervis-

ning 

UN behandlede evalueringer af forårets undervisning og noterede sig ge-

nerelt, at svarprocenterne fortsat er stigende på alle moduler. 

UN bemærkede også, at der er en lidt uklar forskel i antal tilmeldte stude-

rende på Aarhus-modulerne. 

 

Etik, normativitet og dannelse 

Det blev nævnt, at der i Aarhus havde været en god koordinering af de 

mundtlige fremlæggelser, så alle fik tid. Underviseren fremlagde tekster 

der skulle bruges, og de studerende kunne derefter melde sig på. Alle stu-

derende meldte sig. 

I Emdrup var der et lignende format, men ikke så mange studerende der 

meldte sig til at holde oplæg. 

Det blev drøftet, hvad forskellen kan have været, og om der kan ændres 

noget. Det er frivilligt at holde et oplæg, men hvordan kan man gøre det 

selvfølgeligt? 

For Aarhus-evalueringen savnedes en medunderskrivende studerende, 

der godkender referatet af den kvalitative evalueringer, når referatet ikke 

er udarbejdet af studerende. 

 

Moderne pædagogisk filosofi 

Generelt aftaltes, at UN og fagmiljøet i behandlingen af undervisningspla-

nen for MPF næste gang skal være opmærksomme på beskrivelsen af reg-

Mødedato: 16. august 2019 kl. 10.00 – 12.00 
Mødested:  Emdrup A308, Aarhus 1483-523 Det Gule Rum 
Mødeemne: 6. møde i Uddannelsesnævnet for Pædagogisk Filosofi (UN) 
 
Medlemmer 
Anne-Marie Eggert Olsen (forperson), Carsten Fogh Nielsen, Sune Frølund, Søren 
Emil Jensen (næstforperson), Amanda Ursin Schmidt, Sebastian Stensdal Søgård 
 
Tilforordnede 
Dan Fog Enevoldsen (AAU), Lise Skjøt Møller (studievejl.), Stephan Reinemer (adm., 
referent) 
 



 

 
ARTS 

AARHUS UNIVERSITET 

 

 

Dagsorden 
 

Stephan A. Bendix 

Reinemer 

 

Ref: stre 

 

Side 2/2 

ler for pensumopgivelse i eksamensopgave, så det bliver klart, at der mak-

simalt kan indgå 50% standardpensum (inkl. grundbog), ligesom det bør 

overvejes, hvorledes brugen af standardpensum skal reflekteres i opgaven. 

Det nævntes for begge campi, at de foreslåede tekster kunne være blevet 

behandlet mere ekstensivt i undervisningen, som indeholdt megen gen-

nemgang af andre forslag til tekster og værker. 

   

Specifikt for Aarhus-delen blev det bemærket at ”Udbytte af undervisning” 

kunne være bedre. Det blev drøftet, om den store valgfrihed i udvælgelsen 

pensum har gjort, at de studerende har læst for meget/oplevet en stor læ-

sebyrde.  

 

3. Orientering & drøftelse 

 

3.1 Studieordningsændringer 2020 

Anne-Marie orienterede om processen. Ændringsforslaget har været drøf-

tet i studienævnet. 

Når UN har fået kommentarer fra prodekanen, fortsætter UN arbejdet 

med at udvikle forslaget. 

 

3.2 Kort evaluering af årlig status 

Forpersonen og afdelingsleder fandt materialet fyldestgørende, og har 

ikke haft behov for at benytte Power-BI. Det understreges dog at man er 

glad for muligheden og vil holde øje med om der er data i Power-BI der 

kan have interesse. 

UN fandt generelt det fremsendte materiale fyldestgørende. 

 

3.3 Specialeafleveringer sommeren 2019 – 1. forsøg 

UN noterede sig at der for næsten alle uddannelser ved DPU er et faldende 

antal studerende, der afleverer specialet ved første afleveringsfrist. Pæd. 

fil. er dog suverænt lavest rangerende. 

Uddannelsen afventer tal for aflevering på 2. kontrakt og forventer en – 

forhåbentlig klar – forbedring. Målet er i første omgang en signifikant re-

duktion af afleveringer på 3. kontrakt.  

 

4. Meddelelser 

4.1 Fra uddannelsesnævnsformanden 

Studiestarten er godt undervejs. 

 

4.2 Fra afdelingsleder 

Der er kommet optagelsestal: 31 i Aarhus og 29 i Emdrup. 

Overdragelsesarrangement er planlagt i Emdrup og er undervejs for Aar-

hus. 
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Virksomhedspraktikant er ved at lave undersøgelse om udfordringer ifht. 

skriftlighed. 

Der er godkendt Ph.D.-kurser i foråret. 

 

4.3 Fra studieadministrationen 

- 

4.4 Fra studienævnet 

- 

4.5 Fra studievejledningen 

Der afholdes Kickstart din specialeproces i uge 41. Studievejledningen 

kommer forbi på de obligatoriske moduler på 3. semester 

 

5. Eventuelt 

- 


