UN-møde pæd. filosofi 16.03.18
Til stede:
UN-medlemmer: Anne-Marie Eggert Olsen (formand), Sune Frølund, Carsten Fogh Nielsen, Jens Bay, Sara
Raahauge Madsen, Mette Pugflod, Mette Lyskjær Skov, Mathilde Thougaard Freese
Øvrige: Dan Fog Enevoldsen (AAU), Tobias K. Christensen (studievejleder.) Candy Clifforth (adm.), Tove
Pedersen (adm., referent)

1. Godkendelse af dagsorden

Pkt. 10 tilføjes. Stillingtagen til artsrådes protestskrivelse
Dagsorden godkendt

2. Godkendelse af referat fra mødet 19.01.18
Referat godkendt.

3. Meddelelser fra
- SN: Intet
- Afdeling: Orientering (ved Dan Fog Enevoldsen i fravær af Afdelingsleder)
Carsten Fogh Nielsens ansættelse forlænges til maj 2019.
Koordinatorer på modulerne i E18: Jørgen Huggler på PFI, Sune Frølund, EVL,
Oliver Kauffmann, Virksomhed og Individuelt studeret emne, Mia Tvede Henriksen,
Valgfag/Kierkegaard som pædagogisk tænker. Det er endnu ikke besluttet, hvem der være
modulkoordinator på PFF. Ligeledes skal modulets struktur gentænkes.
Instituttet vil gerne have en videopræsentation af uddannelserne. Har man forslag, skal man
sende dem til Oliver Kauffmann.
EDU-IT projektet er løbet lidt for stærkt i forhold til deadlines. Der kan indmeldes IT-projekter
de enkelte uddannelser til en central arbejdsgruppe, som arbejder med at finde ud af hvor IT
kan give merlæring i en undervisningssituation. Carsten Fogh Nielsen er med i arbejdsgruppen.
Andreas Lieberoth, adjunkt på pæd. psykologi, vil på et afdelingsmøde dele sine erfaringer
med, hvordan IT kan anvendes i undervisningen.
Ansøgere til uddannelsen:
1. marts fra der ansøgningsfrist til kandidatuddannelsen i pæd. filosofi. Der er kommet 108
ansøgere, 81 af disse har uddannelsen som 1. prioritet.
Der er valgfagsorientering 12. marts. Der vil være én fællesorientering pr. campus, herefter vil
de enkelte uddannelser præsenterer deres valgfag.
-

Studievejledningen
Intet

-

Administrationen
Candy orienterer om, at hun er ved at lægge oplysninger om valgfag i Kursuskatalog.

Tove siger tak for god ro og orden i UN og på pæd. filosofi generelt. Jannie Hjort Pedersen
vender tilbage fra barsel 03. april 2018 og er således Studiekoordinator, sagsbehandler og
betjener Uddannelsesnævnet.
4. Specialevagt og –arrangementer
Hele arrangementet har være lidt forsinket, men man har nu fundet timerne til, at sætte det i søen.
Der er lavet en plan med træffetider, så der sidder en underviser man kan få hjælp og sparring hos.
Ligeledes er der forskellige arrangementer i både Emdrup og Aarhus fra februar til juni.
Fredag den 09. marts løb et første metode-arrangement af stablen, det handlede om at skrive
speciale. Der varet fremmøde på 9-10 pers.
Der var ytringer om, at (dele af) oplægget burde placeres tidligere på uddannelsen.
Der skal følges op med en evaluering af Specialevagten og arrangementerne. Formanden henstiller
til, at de studerende i UN kommer med idéer til arrangementet.
5. Undervisningsevaluering E 17 mhp. sammenfattende notat til SN
Kapitel 1: Gennemgang af Undervisningsevalueringerne fra E17
PFI:
Der er foretaget en midtvejsevaluering. Den kvantitative del af slutevaluering er vedlagt.
Der mangler en sammenfatning af den mundtlige evaluering og den afsluttende indrapportering.
Evalueringen er ikke godkendt.
EVL: Der er foretaget en midtvejsevaluering. Der er en afsluttende kommentarer til
slutevalueringen. De studerende ser skriveøvelser som en mulighed for at få konkret
tilbagemelding vedr. niveau. Man kan se ønsket om feedback i den kontekst. Evalueringen er
godkendt.
PFF: Modulets opbygning/organisering har været vendt formelt og uformelt. Derfor skal holdes et
møde om, hvordan dette modul skal struktureres/organiseres.
Sammenfatningen af evalueringen mangler. Sune sender dem ud. Diskussionen om evalueringen
udskydes dog til diskussionen af organiseringen af modulet.
Valgfag: Etik, magt og myndighed. Sammenfatningen er for lang. Det er vanskeligt at bruge
evalueringen, da der er en meget lav svarprocent. Evalueringen er godkendt.
Det har været problematisk at få evalueringerne ind som proceduren foreskriver.
Der henstilles derfor til, at Afdelingslederen gør undervisere og modulkoordinatorer
opmærksomme på rammen og proceduren for undervisningsevalueringerne. Der skal laves en
instruks.
Proceduren kort:
1. Sæt tidspunktet for evalueringerne ind i undervisningsplanen – og sæt undervisningsgangen af
til dette.

2. Midtvejsevaluering, som er uformel. Det kan være en snak eller en kvalitativ evaluering med
brug af skema. Der er ingen krav om skriftlig afrapportering, det skal meddeles i UN, at
evalueringen er foretaget.
3. Slutevaluering, som er formel. Der uploades et kvantitativt spørgeskema på BalckBoard, som
skal udfyldes af de studerende. Herefter skal resultatet diskuteres ved en mundtlig evaluering.
Der skal udarbejdes et referat/en sammenfatning af denne diskussion, som underskrives af em
studerende. Sammenfatningen og resultaterne fra spørgeskemaerne (sat op som kager og
grafer) videregives til UN. Dan vil gerne være behjælpelig med instrukser.
Der er ikke et krav om skema til midtvejsevalueringen. Hvis man vil benytte det skema, der pt. er i
omløb, skal det revideres. Spørgsmålet om underviserens indsat skal slettes.
Dan skriver ud til underviserne, at hvis de bruger skemaet, skal de skal slette spørgsmålet om
underviserne.
Kapitel 2 sammenfatning til SN i skabelon
Formanden ønsker at UN reflekterer over, hvordan UN kan bruge sammenfatningen til SN. Hvad vil
UN gerne have, at SN skal vide om evalueringerne?
Formanden og næstformand laver en opsummering, som sendes til SN.
6. Forhåndsgodkendelse af valgfag E18
Alle valgfag på DPU på 10 ECTS godkendes.
7. Omprøve på Pædagogisk filosofisk forskningsseminar - gruppeeksamen
Ved en fejl er det ikke blevet ændret i Studieordningen, at det er tilladt at aflægge gruppeeksamen
ved omprøven på modulet Pædagogisk filosofisk forskningsseminar. UN vedtager, at dette skal
ændres ved den kommende Studieordningsrevision i E18.
8. UV-planer for E18 – beslutning om proces for gennemlæsning/godkendelse m.v.
Punktet er på som et spørgsmål om, hvornår man vil gå i gang med godkendelse af
Undervisningsplanerne for E18. Det besluttes, at UN indkalder UV-planer til mødet 18. maj 2018
for første gennemgang. UV-planerne gennemgår 2. gang på mødet 22. juni. Undervisningsplanerne
skal være godkendte og klar til BlackBoard primo juli 2018.
9. Aftagerpanel:
Da der er sket en ændring i en af aftagerpanelets medlemmers tilknytning, skal der indberettes nye
forslag. Der skal findes en afløser for Nanna Duchêne.
Tasha Dam er tidligere blevet foreslået og Gitte Riis Hansen fortsætter.
Forslag:
Peter Straubrandt, IBM han fungerer som censor på pæd. filosofi
- Simon Axø, forstander Testrup højskole
Frank Beck Lassen, underviser Testrup højskole
- Kirsten Margrethe Andersen, læreruddannelsen UCsyd
10. Evt. lockout - hvad betyder det for de studerende
Da der ikke er fortilfælde, er der ingen erfaring at bygge på. Der henvises til den information, der
bliver lagt ud på Studieportalen. De studerende skal være opdaterede og evt. også bruge de sociale
medier til at distribuere information.

11. Protestskrivelse til punkt 36 og 37 i rapport fra Udvalget om bedre universitetsuddannelser
Udvalget om bedre universitetsuddannelser udgav 12. marts 2018 en rapporten
Universitetsuddannelser til fremtiden https://ufm.dk/publikationer/2018/filer/rapportuniversitetsuddannelser-til-fremtiden.pdf. Rapporten giver forslag til forbedringer af
universitetsuddannelserne, herunder også om bedre ledelse.
ARTS-rådet på ARTS-fakultetet har skrevet en protest imod rapportens pkt. 36 og 37, der anbefaler
at ansvaret for uddannelserne skal forankres i den enstregede ledelse, hvilket betyder, at
Studienævnene fratages deres beslutningskompetence. Der er ligeledes protester fra de øvrige
danske universiteter, som siger klart nej til denne ansvarsfordeling.
UN giver sin fulde opbakning til, at SN støtter Artsrådets protest.
12. Evt.
Intet til evt.

