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1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Meddelelser 

Der vil i fremtiden være et fast punkt vedr. orientering fra de studerende. 

2.1 Meddelelser fra de studerende: intet nyt 

2.2 Sagsbehandling i studienævnet: studienævnssekretærerne har udarbej-

det et papir med retningslinjer for sagsbehandlingen, så den del af sa-

gerne i fremtiden kan klares administrativt. Sager, der har principiel 

karakter sendes til behandling hos uddannelsesleder. Studienævnet kan 

godt imødekomme ansøgninger, hvor indstillingen fra UFU er afvis-

ning, men afviser ikke ansøgninger, som UFU indstiller til imødekom-

melse uden at UFU får mulighed for at vurdere ansøgningen igen. 
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2.3 Møde i censorkorpset for Sociologi: IUP får ikke i tilstrækkeligt grad 

censorrapporter retur, hvilket til dels skyldes uhensigtsmæssig proce-

dure fra administrationens side. Endvidere sendes der ikke i tilstrække-

lig grad karakterer ind, hvilket gør det vanskeligt at sammenligne ni-

veau med de øvrige kandidatuddannelser inden for sociologi.  

Uddannelsesleder skal i fremtiden også ind over valg af censorer til de 

enkelte moduler. 

2.4 Tilvalg: et enkelt tilvalg (Byrum, sanselig orientering og pædagogik) kan 

ikke realiseres grundet for få tilmeldinger. Social ulighed, uddannelse 

og kompetence har fået et tilfredsstillende antal tilmeldinger. 

Kvantitativ forskningsmetodik oprettes i Århus – takket være en del 

tilmeldinger fra bachelorstuderende i Uddannelsesvidenskab. I Køben-

havn afventer man et udkast til et reduceret udbud fra de to undervise-

re. Oprettes faget ikke i København, får de studerende mulighed for 

omvalg. 

2.5 Orientering om optagelse og studiestart: 

Marianne Høyen foretager de faglige vurderinger af ansøgere med en 

uddannelsesbaggrund, der ikke er omfattet af de normale adgangskrite-

rier. Der er ca. 40 – herunder bachelorer fra Idræt (naturvidenskab). 

Spørgsmålet om fremtidig adgang til kandidatuddannelsen (bl.a. hvor-

vidt bachelorer i idræt kan optages) tages op på UFU-mødet i august. 

Der optages 180 studerende direkte på kandidatuddannelsen. Ansøgere 

til suppleringen kommer oven i de 180. 

Studiestart: der ligger et todages program for både Århus og Køben-

havn – én dag forskudt. Plenumforelæsning, studiegruppefacilitering 

mv. 

På MALLL’en er der tilrettelagt en hel uge, hvor de studerende også får 

CPR-numre mv. Der optages 19 studerende og 7 Erasmus-studerende. 

 

3. Bemandingssituationen på Pædagogisk sociologi og MALLL 

Der er forud for mødet udsendt to fortrolige bilag. 

Der er en del undervisere, der har akkumuleret alt for mange timer. Samtidigt 

har en del af de faste undervisere på OU2 orlov, hvilket gør det meget vanske-

ligt at bemande modulet. 

Indtil videre løses problemet ved at forlænge midlertidige ansættelser i det 

omfang, det er muligt. En løsning, der dog er uholdbar i længden. 

Uddannelsesleder, Søs Bayer, indstiller til, at der slås flere stillinger op. Ud-

dannelsesleder har tidligere fået lovning på nye stillinger. Oprettes disse ikke, 

kan uddannelseslederen ikke længere tage ansvar for bemandingen af uddan-

nelsen. UFU bakker op om, at det ikke er realistisk at tage ansvar for beman-

dingen af uddannelsen under de nuværende vilkår. 

Også på MALLL’en er der problemer med bemandingen. 
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Studieleder og uddannelseskonsulenten vil lave en oversigt over underviser-

nes fremtidige forpligtelse, så man kan få overblik over uddannelsernes res-

sourcer på lidt længere sigt. 

 

4. Drøftelse af indsatsen mod plagiering 

I AU’s pjecer om eksamenssnyd og plagiering lægges der op til en meget 

stram praksis. Ikke alle studerende er dog klar over, hvad de har gjort galt, 

når de beskyldes for plagiering eller eksamenssnyd. 

På BSS er man i gang med at lave forsøg med Urkund – et program, der kan 

opsnappe plagiat. Tanken er, at programmet skal etableres på Digex, som an-

vendes til digital aflevering af eksamensopgaver. 

Hvad mener UFU?  

Pjecerne bør lægges ud, så de studerende kan orientere sig. Det administrati-

ve team sørger for at lægge folderne på BB. 

Erfaringer fra gymnasieverdenen viser, at det har en vældig præventiv effekt 

at bruge plagieringssystemer. Flertallet i UFU bakkede op om brugen af plagi-

eringssystemer. Information omkring plagiering og eksamenssnyd skal indgå 

i Studium Generale. 

 

5. Udkast til informationsbrev til underviserne 

Forud for mødet var udsendt et udkast til et halvårligt informationsbrev til 

(nye) underviserne. Det var egentlig tanken, at brevet skulle ud til det første 

lærermøde i efterårssemestret – men stemningen var for, at det sendes ud i 

begyndelsen af august. Hvis man som underviser har informationer, der skal 

med i brevet, kan man sende en mail til Marianne Høyen. 

 

6. Drøftelse af et tilvalg i ’konsulentarbejdets metoder’ 

Der er forud for mødet udsendt et bilag til punktet med et oplæg til, hvad der 

skal indgå i et sådan fag. Udfordringen er at få det drejet i en pædagogisk so-

ciologisk retning – og hvordan forholder man sig til grænsefladerne med alle-

rede eksisterende fag inden for området? 

Et fag for de studerende, der ikke har forskningsinteresse. 

Kannibaliserer man det øvrige tilvalgsudbud ved at udbyde et tilvalg om kon-

sulentarbejdets metode, og er der forskningsgrundlag for det? 

Kunne man eventuelt udbyde forskellige tilvalg i Århus og København? 

 

Uddannelsesleder mener, at faget vil imødekomme nogle af de ting som både 

Damvad-rapporten og Advisory boardet har peget på som områder, der sav-

nes i uddannelsen. Det kunne eventuelt ligge som en 3. pakke i de valgfag, der 

allerede findes om organisationer. Det dublerer ikke, men det vil måske 

komme i konkurrence med Offentlig styring, der reelt fungerer som overbyg-

ning til Offentlige organisationer og ledelse. Valgfaget kan, som det er beskre-

vet i udkastet, i øvrigt understøtte de studerendes formidlingskompetencer. 

 



 

 

    

Side 4/4 

 

AARHUS UNIVERSITET 
 

 

Der blev udtrykt bekymring for, at et sådant valgfag oprettes på bekostning af 

mere klassiske pædagogisk sociologiske fag.  

Samtidigt er der en forventning om, at faget kan tiltrække mange studerende, 

der har som mål at få ansættelse i det private. 

 

UFU bakkede op om ideen om tilavalget, og Marianne Høyen arbejder videre 

med en beskrivelse til UFU-mødet i oktober. 

 

7. Plenummøde for underviserne medio/ultimo august 

Der var enighed om, at det er hensigtsmæssigt at afholde et (forpligtende) 

møde med de modulansvarlige i august, og så afholde et mere bredt oriente-

rende plenummøde for alle underviserne i september. 

Mødet for de modulansvarlige afholdes mandag den 27. august kl. 11:00-

12:30 i Emdrup. 

Plenummøde afholdes den 27. august kl. 13:00-15:00 i Emdrup. 

 

8. Samarbejdsaftaler om specialer 

En studerende har spurgt til muligheden for samarbejdsaftale i forhold til 

specialet – a la virksomhedsprojektet. En sådan ordning eksisterer angiveligt 

allerede på Sociologi, KU. 

UFU bakkede op om, at man etablerer en lignende ordning.  

Niels Rosendal Jensen laver et udkast til en standard for samarbejdsaftaler til 

mødet i september. 

 

9. UFU-møder i efterårssemestret 2012 

13. september 2012 kl. 14:00 - 16:00 

23. oktober 2012 kl. 10:00 – 12:30 

30. november 2012 kl. 10:00 – 13:00  

 

10. Evt. 

Vedr. udpegning af censorer. Det blev foreslået, at man udpeger censorer til 

specialer, allerede inden specialet afleveres, så processen omkring bedømmel-

se speedes op. 

Forhold vedr. specialer og specialekontrakter tages op på Plenummødet den 

27. august.  


