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Referat

UFU møde pæd. filosofi
Inviterede deltagere: VIP Henrik Vase Frandsen, Sune Frølund, Thomas Astrup Rømer,
Per Jepsen, Jørgen Huggler, Anne Marie Eggert Olsen, Asger Sørensen, Ove Korsgaard,
Merete Wiberg, Hans Siggaard Jensen. Stud.: Jacob Auring Grimm, Nina Eriksen, Christian Holm Clausen, Cecilie Tang-Brock, Rasmus Vansted Holm, Anne Krogsgaard Nielsen. Adm.: Jacob sander Bojsen, Rikke Pedersen.

Deltagere: Anne Nielsen, Henrik V. Frandsen, Nina Eriksen, Thomas Astrup Rømer, Jacob Grimm, Jørgen Huggler, Christian Holm Clausen, Sune Frølund, Ove
Korsgaard.

1. Godkendelse af dagsorden
Pkt. 9 om aftagerpanelet tilføjes.
2. Godkendelse af referat
Godkendt.
3. Orientering fra uddannelsesleder
- Merit og dispensationssager. Ingen sager.
- Nyt fra studienævnet:
Der arbejdes i SN med tematiske dagsordner:
a) Sidste diskussion var problematikken om udbud af undervisning i
hhv. Århus og Emdrup. Det er besluttet at der skal være ens udbud af undervisning begge steder. Underviserne skal således rejse
frem og tilbage. Det er en vigtig beslutning for hhv. forskningsmiljøet og akkrediteringen af uddannelserne.
b) Studerendes inddragelse i råd og nævn og ikke mindst studiemiljø. De studerende skal have mere hjælp til at få indblik i uddannelsernes organisation og råd. Der arbejdes på at etablere en studiestarts-kit for at understøtte de studerende, som er i SN og
UFU.
4. Notat vedr. evaluering E2012 (bilag)
SN er i gang med at evaluere F13 undervisningen og mails med links er sendt ud
til de studerende. Der er nedsat en arbejdsgruppe som arbejder videre med
formatet. Der er meget lav svarprocent på evalueringen og mange studerende
kan ikke se, hvilket fag de evaluerer i skemaet.
UF’ et beslutter at underviserne skal inddrage evalueringen i undervisningen og
skrive det på planen, så flere studerende svarer.
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Det er tydeligt, at mange studerende ikke studerer på fuld tid. Anne forslår at
man spørger de studerende om, hvor mange moduler/kurser de følger i det pågældende semester.
Der er også mange studerende, der siger at de ikke har fået vejledningen. Underviserne opfordres til at formidle det meget tydeligt videre, at vejledning tager mange former og også kan gives i forbindelse med undervisningen.
5. Censorrapport vintereksamen 2012/13 (bilag)
Statistik over givne karakterer. Specialerne får højere karakter end gennemsnittet på IUP. Der afvikles mange specialer, og det er derfor ofte svært for UFU leder at finde vejledere. De studerende kan selv finde en vejleder og kan også søge om midler til en ekstern vejleder hos UFU-leder.
Jørgen pointerer, at det er en udfordring, når studerende gerne vil skrive speciale om emner, som der ikke er ansatte som forsker i.
6. Undervisning E 2013 – orientering
Undervisningen er lagt fast. Underviserne skal indlevere deres undervisning/semesterplaner til UFU-leder 7 dage før SN mødet d. 10. juni, da disse skal
godkendes på SN.
Der udbydes desuden to forskningsseminarer i efteråret.
Undervisningstilmeldingen ligger 1.-15. maj og valgfag på IUP kan også søges via
selvbetjeningen. Obligatoriske fag på andre uddannelser på IUP, som vil bruges
til valgfag skal søges via SN ligesom fag uden for IUP skal det.
UFU leder vil meget gerne prioritere et specialeseminar, selvom det vil koste
yderligere midler. Disse midler er UFU leder ved at søge studieleder om hjælp til.
Henrik mangler også bemandingen til seminarerne.
Nina og Jacob opfordrer til at gentænke indholdet af programmet på seminaret,
da det havde været meget tungt at komme igennem en runde med fortællinger
og feedback til alle deltagere på seminaret.
Jacob efterlyser desuden en form for indføring/uddannelse i bl.a. litteratursøgning og andre værkstøjskurser men også indføring i mere akademiske færdigheder, opgavestruktur mm.
Sune forslår at man i enten første eller andet semesters undervisning inddrager
kurser om disse ting f.eks. sammen med biblioteket eller akademisk skrivecenter.
7. Puljer vedrørende undervisningsudvikling og SMU-midler – drøftelse af projektansøgninger
Der er to puljer – SMU midlerne giver 6000 kr. direkte til UFU’et til forplejning
mm. til arrangementer, og den anden pulje på 750.000 kr. som kan søges til undervisningsudvikling, som skal imødekomme kravet om længere semestre og
mere undervisning. Der er deadline for den anden puljes ansøgninger d. 7. maj,
men UFU leder vil alligevel gerne sende en hurtig ansøgning afsted og efterlyser
projekter og emner.
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”Kamp om kroppen, lyset og folket” var et emne til en foredragsrække, som Ove
gerne ville planlægge.
Jacob forslår, at man søger om midler til at fortsætte studiekredsene.
Henrik forslå, at søge til midler til et seminar ud af huset for underviserne evt.
med internat.
Jørgen forslår, at værkslæsningskurserne kunne med fordel udvides fra 8 til 9
ugers undervisning.
Flere UFU-medlemmer udtrykker, at det vil være en god ide at bruge midler til at
forbedre det, som allerede skal køre af kurser og forløb fremfor at opfinde nye
ting, da der er mange tilbud for de studerende at gå til.
Jacob forslår at man bruger penge til at oprette et dimmitendnetværk.
Jørgen opfordrer til at tilmelder sig foreningens nyhedsbrev. Dette gøres ved at
skrive til Jørgen.
Man er velkommen til at sende flere forslag til Henrik.
8. Sommerfest v. Nina
Nina opfordrer de ansatte til at planlægge en sommerfes/havearrangement igen
i år.
Der tænkes over et koncept..
9. Aftagerpanel
Hvert institut på Arts har etaleret et aftagerpanel. IUP holdte sit første aftagerpanelmøde 29. april. Medlemmerne er forpligtiget til 2 år og der vil være fælles
IUP-møder og møder/arrangementer ude på uddannelserne.
De tre medlemmer der er fra Pæd. filosofi:
Jørgen Carlsen, forstander, Testrup højskole
Gitte Riis Hansen – lektor, UCSjælland
Kjeld Sten Iversen, lektor, VIA
Derudover var der andre, som kunne være interessante at inddrage også. F.eks.
Thomas Illum Hansen, Lærermidl.dk
Rikke Friis Mikkelsen, Mellemfolkeligt Samvirke

Henrik vil gerne afholde et arrangement for alle studerende, undervisere og aftagermedlemmerne, og efterlyser medlemmer til en planlægningsgruppe. Sune
vil gerne være tovholder og gå videre med det evt. i samarbejde med foreningen.
10. evt.
Næste møde er i Århus kl. 10.00 10. juni.
Jacob fra adm. fratræder sin stilling med udgangen af april. Alle henvendelser til
studieadm. skal fremover ske til paed.filosofi@dpu.dk Studiechefen arbejder på
en løsning i forhold til administrativ support til uddannelsen.
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