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Uddannelsesnævn for Pædagogisk filosofi
Mødedato: 12. april 2019, kl. 10:00-12:30
Mødested: Emdrup lokale B101a & Aarhus lokale 1483-525
Deltagere:
UN-medlemmer:
Anne-Marie Eggert Olsen (forperson), Carsten Fogh Nielsen (deltog indtil kl. 11.53),
Søren Emil Jensen (næstforperson), Amalie Seneberg Zitthen, Amanda Ursin Schmidt,
Suppleanter: Sebastian Stensdal Søgård, Morten Pedersen
Observatør: Oliver Kauffmann (afdelingsleder)
Øvrige: Lise Skjøt Møller (studievejl.), Jannie Hjort Pedersen (adm., referent), Stephan
Reinemer (adm.)
Ikke tilstede: Sune Frølund, Dan Fog Enevoldsen (AAU)

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra mødet den 15. marts 2019 (bilag 1)
Meddelelser fra SN, Afdeling, Studievejl., adm., etc.
Godkendelse af eksamensplan V19/20 (bilag 3a & 3b)
Handleplan 2018: status v/Oliver Kauffmann (bilag 4)
Intern censur
Censorformandens rapport
Evt.

Anne-Marie indledte mødet med at sige velkommen til Stephan, som overtager UNbetjeningen for Pædagogisk filosofi.

1.

Godkendelse af dagsorden
UN godkendte dagsordenen.

2.

Godkendelse af referat fra mødet den 15. marts 2019 (bilag 1)
UN godkendte referatet fra UN-mødet den 15. marts 2019.

3.

Meddelelser fra
Afdelingsleder: Orientering v/Oliver Kauffmann
Afdelingslederne fra DPU har været på seminar den 4. - 5. april 2019 med bl.a. dekan
Johnny Laursen, uddannelseschef Leo Normann Pedersen og afdelingslederne fra IKK
og IKS. Der var oplæg omkring AU’s økonomi, som i øvrigt ser fin ud, og omkring IT
og den digitale fremtid på AU.

Studier, Campus Emdrup
Aarhus Universitet
Tuborgvej 164
2400 København NV

Tlf.: +45 8715 0000
E-mail: hum@au.dk
Web:
medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/a
dministrationscenter-arts/artsstudier
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Resultaterne fra den APV, som blev gennemført i marts 2019, er blevet offentliggjort
og er blevet drøftet i Institutledelsen.
Oliver, Anne-Marie og Carsten har holdt formøde angående relevansbeskrivelser i forhold til optag 2019. Der skal optages 69 studerende (inkl. overbooking).
Videopræsentationerne af uddannelserne er klar og er blevet lagt ud på
http://edu.au.dk/
Studievejledningen: Orientering v/Lise Skjøt Møller
Studievejledningen har sendt forsinkelsesbreve ud til DPU-studerende, som er 30
ECTS eller mere forsinket. Studerende bliver tilbudt en forsinkelsessamtale med en
fultidsstudievejleder.
Arrangementer i foråret 2019: Study-life balance, studieliv uden stress, introduktion
til mindfulness
Studievejlederne skal på kursus i, hvordan man kan hjælpe studerende, som er udsat
for chikane.
SN: Orientering v/Anne-Marie Eggert Olsen
Der blevet oprettet en underviserportal, hvor underviserne kan orientere sig.
Undervisningsevalueringsspørgsmålene er under revision. Der er blevet nedsat en arbejdsgruppe til formålet.
Der er et initiativ undervejs på baggrund af, at de studerende svarer for lavt i forhold
til, hvor mange timer om ugen de bruger på deres studier.
Der har været afholdt et oplæg om Edinburgh Award, som er en præmie, der gives til
studerende, som gør en ekstraordinær indsats.
Pædagogisk Filosofisk Forening holder et karrierearrangement den 25. april 2019.
Biblioteksudvalget har indført en ny indkøbspolitik for biblioteket: Forskerne har
fremover individuelt og kollektivt ansvaret for at vedligeholde bibliotekets bestand af
bøger. Dette er de facto en ekstraopgave for forskerne, og der er brug for hjælp fra de
studerende i forhold til denne opgave. Oliver kommenterede, at han er utilfreds med
beslutningen om den nye indkøbspolitik, og at han vil gå videre med sagen.
Orientering v/Carsten Fogh Nielsen
Carsten orienterede om, hvordan specialeseminaret har forløbet indtil videre.
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4.

Godkendelse af eksamensplan V19/20 (bilag 3a & 3b)
UN godkendte UVAEKA’s udkast til eksamensplan for vinterterminen 2019/20. Der
blev gjort opmærksom på, at perioden fra bedømmelsesfristen for ordinær eksamen til
datoen for tilmelding til omprøven er tre dage, uanset om dagene ligger i en weekend.
Oliver påtaler over for UVAEKA, at tilmeldingsperioden i forhold til omprøve for visse
fag ligger i eller henover en weekend. Vi anmoder om, at man beregner tilmeldingsperioden som tre hverdage. Eksamensplanen vil også blive sendt til godkendelse i Studienævnet.

5. Handleplan 2018: status v/Oliver Kauffmann (bilag 4)
Oliver forklarede, at handleplanen er et dokument, som retter sig mod de udfordringer, som uddannelsen står overfor, og hvordan uddannelsen planlægger at løse udfordringerne.
Oliver gav en status på de fem delpolitikker i handleplan 2018 for Pædagogisk filosofi.
Rekruttering og studiestart
Udfordringen på det tidspunkt, hvor handleplan 2018 blev udarbejdet, var, at ansøgningsfeltet fortsat var for svagt og lille. Optag 2018 blev reduceret til 2 x 30 studiepladser (inkl. overbooking). Optag 2019 vil være 69 studiepladser (inkl. overbooking).
Et andet opfølgningspunkt var, at der skulle gives bedre information om valgfag, herunder Virksomhedsprojekt. Det er Olivers indtryk, at vi er blevet bedre til at informere
herom.
Et tredje opfølgningspunkt var, at der skule gives bedre information om uddannelsen
generelt i form af videopræsentation af uddannelsen og underviser-podcasts. Videopræsentationen af Pædagogisk filosofi er klar og er blevet offentliggjort.
Vi er blevet bedre til at informere omkring muligheden for genindskrivning, og der er
således sidste år blevet gjort brug af to ud af tre genindskrivningspladser.
Struktur og forløb
Et opfølgningspunkt er, at der skal arbejdes på bedre rammer for specialeskrivning og
en nedbringelse af afleveringer på 3. kontrakt. Evalueringen af de forskellige tiltag er
følgende:
- ’Specialevagt’ (åben specialevejledning) har ikke givet nogen effekt.
- Specialeseminar har givet nogen effekt.
Pga. GPDR-forordningen kan forslaget om at undersøge, om der er en sammenhæng
mellem, hvor lang tid den studerende er om at skrive sit speciale og den studerendes
antal brugte prøveforsøg på moduler tidligere på uddannelsen, ikke gennemføres.
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Pædagogisk filosofisk forskningsseminar skal fortsat udvikles i forhold til indhold og
struktur.
Udvikling af uddannelser, undervisning og læringsmiljø
Skemalagt bibliotekstræning har fundet sted på 1. og 3. semester i efteråret 2018.
Lærergruppen har afholdt et seminar, hvor totaleftersyn af pensum var på programmet.
Der arbejdes videre i forhold til mulig implementering af teknologifilosofiske elementer i uddannelsen.
En konference omkring bæredygtighed og uddannelse finder sted i november 2019.
Studiemiljø
Campusudviklingsprojektet i Emdrup vil i en periode påvirke studiemiljøet negativt
for de studerende på campus Emdrup.
Der kunne gøres noget for at forbedre de fysiske rammer uden for undervisningslokalerne for de studerende i Nobelparken (Aarhus).
I forhold til opfølgningspunktet ’afdelingsleder arbejder på justering af bemandingsmæssig ubalance mellem campi’, forklarede Oliver, at en bedre repræsentation af Pædagogisk filosofi i Aarhus er ønskværdig, men det er op ad bakke. Ledelsen argumenterer for, at det ikke kan lade sig gøre pga. for lave eksterne bevillinger og lav gennemførsel.
Det er ikke muligt at få allokeret et faglokale på begge campi til de studerende på Pædagogisk filosofi.
Relation til arbejdsmarkedet
Et opfølgningspunkt er fortsat at tænke i arbejdsmarkedsrelaterede arrangementer for
studerende og dimittender. Der bliver helt aktuelt afholdt et karrierearrangement den
25. april 2019.
Vi kan fortsat gøre mere for at skabe kontakt til virksomheder f.eks. i forbindelse med
valgfaget ’Virksomhedsprojekt’ på 3. semester.
Opgaven med at undersøge, om vores kandidater kan opnå undervisningsret på STX,
er landet på institutleder Claus Holms bord, men der er ikke kommet en afklaring. Oliver rykker for en afklaring.
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6.

Intern censur
Anne-Marie orienterede om, at der har været tilfælde af gensidig censur på Pædagogisk filosofi. Vi skal så vidt muligt undgå gensidig censur jf. retningslinjerne for intern
censur, som Studienævnet har vedtaget. Studienævnet vil fremsætte forslag om, at
Forretningsudvalget nedsat af Studienævnet skal se på problematikken.

7.

Censorformandens rapport
Anne-Marie har fået tilsendt udkast til censorformandskabets årsberetning. AnneMarie præsenterede de væsentligste pointer i udkastet. Det er uklart, hvem der får tilsendt den endelige rapport og hvornår den bliver udsendt.

8. Evt.
Der var intet at berette.

Mødet sluttede kl. 12.27.

