Pædagogisk Antropologi
Referat af 2. kombinerede lærer- og UFU-møde ved Pædagogisk Antropologi.
6.3.12

D 219 kl. 12.30 -14.30 UFU møde kl. 14.30-15.30

Tilstede: Lars, Sally, Laura, Charlotte, Jesper, Eva, Ida, Mette, Marianne og Michael og Bjørk
Referent: Nete Wang

1) Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev tilføjet 2 punker: 7/ Bemandingsplan, 8/ Specialevejledere.
Dagsorden godkendt.
2) Godkendelse af referat fra lærer- UFU-møde 3/2 (Vedlagt)
Referat godkendt.
3) Meddelelser samt nyt fra studienævn og de studerende
Kandidatfejring finder sted den 23.3.12 – og alt er ved at være på plads. Ida viser sin film 8-10 kandidater vil fremlægge deres specialer, og der vil være poster – session efterfølgende
med buffet senere.
Lars deltog i et tilsynsmøde med Mette Tunø. Her blev der spurgt til, hvor mange uger der
undervises i? Charlotte bemærkede, at vi skulle være opmærksomme på at 12 uger ikke
bliver standard. Der er nemlig tilfredshed hos de studerende med omfanget af undervisning,
samt forelæsninger og cafearrangementer.
Lars er opmærksom på at optagelses kvoten på 140 overholdes, samt at der udbydes
ekstraoptag, således at vi ikke står med for få studerende.
Der skal udarbejdes nye optagelseskrav til supplerings udd. og kandidatuddannelsen.
Nete fortsætter som ufu- fagsekretær og for Pæd. Antro lærergruppen.
Michael meddelte, at det har taget tid at konstituerer sig i SN, samt at han er valgt til
næstformand i SN.
Søs er indstillet til Studieleder.
AU´s ledelse ønsker at afgrænse SN´s beføjelser og beslutningskompetencer. Disse forhold
behandles på næste SN møde.
Den 8.maj 2012 vil der være heldags film i Århus.

4) De tematiske kurser – erfaringer og visioner
Marianne oplyste, at det vil være en fordel, at ændre de tematiske kurser til 10 ECTS point.
På denne måde at sidestilles tilvalg fra andre uddannelser og muligheden for at søge
udenlands og overholde de 120ECTS poient.
Desuden er det ærgerligt, at der kun udbydes 2 tematiske kurser i Århus mod 3 i København
Der mangler god og bred information/markedsføring om Virksomhedsprojektet og
Tematiske kurser.

5) Det fortsatte revisionsarbejde med studieordningen
1. Semester
2x15 ECTS
2. Semester
3x10 ECTS
3. Semester
25 + 5 ECTS
4. Semester
1x30 ECTS
4. semester kan ikke ændres Speciale
Analysekursus ønskes omdefineret (SN)
Lars fremlagde nogle ideer og muligheder for at om at rokere på kandidatuddannelsen, og
således få den tilpasset de nye krav og forventninger. Der fremkom mange bud på hvordan,
der kunne om rokeres. Lars foreslog efter diskussionen, at der blev nedsat et udvalg, som vil
sammenfatte de tanker og meninger som fremkom på mødet. Udvalget kom til at bestå af:
Laura, Gritt, Sally, Ida og Mette.

6) Drøftelse af forslag til Kandidatuddannelse i Uddannelsesvidenskab (Forslaget
fremsendes senere)
Lærergruppen var meget enig i høringssvaret fra SN til IUP vedr. Kandidatuddannelsen i
Uddannelsesvidenskab.
UFU udvalget var samstemmig enig om at tilslutte sig SN´s høringssvar vedr.
Kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab.
De studerende samt lærergruppen sender begge svar til SN.
Michael og Laura sender begge et par linjer til Lars vedr. svar.(at vi tilslutter os SN´s svar)

7) Bemandingsplan.
Der er flere usikkerheder vedr. bemandingen efterår 2012
Der mangler overblik over hvor mange stillinger, der mangler i forhold til udbudte timer.
8) Specialevejleder
Etableringen af det nye storinstitut IUP på fakultet ARTS indebærer at alle pæd. ant.
studerende, nu frit kan vælge specialevejleder mellem alle ansatte (AC). Lærergruppen fandt
det vigtigt at specialevejledere vælges bland pæd. ant. Underviserer som er kvalificeret og
ikke bl. alle andre underviserer på IUP.
Lars vil opfordrede alle i lærergruppe til at stille op som specialevejleder og planlægge efter
det. Der er mange som søger vejledning.
9) Forslag til fremtidige dagsordenspunkter
Michael efterlyste, hvordan vi kan udvikle et større studiefællesskab mellem Århus og
København.
10) Evt.

