Referat
Møde den: 15. februar 2017 kl. 11.00 – 14.00
Emdrup lokale A112 og 2113-252 Trøjborg
Uddannelsesnævnet for Generel Pædagogik (UN)

Deltagere: Frederik Pio (formand), Lars-Henrik Schmidt, Per Fibæk Laursen, Julie Tiedt,
Eva Viegas, Julie Svensson
Suppleanter: Sisse Nikolajsen
Tilforordnede: Oliver Kauffmann, Kirsten Hyldgaard, Beinta Reinert Petersen, Dorte Puggaard (referent)

1. Meddelelser
Frederik Pio præsenterede Kirsten Hyldgaard, som er nyt medlem af underviserstaben på GP og tilforordnet deltager i UN
Per Fibæk Laursen har været i kontakt med AU KOMM vedr. brug af Facebook. UN drøftede kort, hvorvidt
uddannelsen ønsker en Facebook side eller ej, men konkluderende at emnet bør drøftes som et selvstændigt punkt på næste møde
2. Godkendelse af dagsorden
Det blev vedtaget, at punkt 8 og 9 blev flyttet frem som de første punkter på dagsordenen.
3. Studiestart (bilag 1)
Punktet udskydes til næste møde
4. Kompendier (bilag 2)
Frederik Pio orienterede om, at der på DPU arbejdes på at overgå 100% til digitale kompendier fra E17.
Det er dermed stadig muligt at benytte sig af trykte kompendier i F17.
Punktet drøftes videre på næste møde
5. Speciale-koordinering (bilag 3)
Punktet udskydes til næste møde
6. Inddragelse af de studerende i studiet/undervisningen
Punktet udskydes til næste møde
7. Metodeprojektet (bilag 4)
UN har modtaget et samlet skriv med kommentarer omkring studiemiljø, modulet ’Metodeprojekt’ og
reeksamen fra studerende fra både Emdrup og Aarhus – jf. i bilag 4.

UN drøftede i særdeleshed kommentarerne vedr. modulet ’Metodeprojekt’, som pga. uensartet vejledning har skabt frustration blandt studerende. Det blev forslået, at der fremadrettet kun er én eller få gennemgående underviser(e), så vejledningen bliver ensrettet.
Det blev endvidere foreslået, at punktet drøftes yderligere på næste møde.
Frederik Pio svarer afsenderen af og informerer om dette.
8. Håndtering af E17 / 3. semester => faglig indstilling
UN drøftede fordele og ulemper ved en evt. tvangsoverflytning af nuværende studerende fra 2011-studieordningen til 2017-studieordningen.
De studerende talte for, at nuværende studerende forbliver på 2011-studieordningen, da en tvangsoverflytning vil skabe uhensigtsmæssigheder ift. deres samlede studieforløb.
UN vedtog på baggrund af disse argumenter – jf. endvidere bilag 8A og 8B – at nuværende studerende
forbliver på 2011-studieordningen og at 2017-studieordningen således kun bliver gældende for studerende, der optages i 2017 og fremover.

9. Studieordning
a) Høring (bilag 5)
UN drøftede tilbagemeldingerne fra censorformanden og censorer fra censorkorpset.
b) SN-kommentarer (bilag 6)
UN drøftede tilbagemeldingerne fra Studienævnet og justerede bl.a. prøveformerne mhp. færre forudsætningsprøver.
10. Valgfag (bilag 7)
Punktet udskydes til næste møde
11. Evt.
-
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