Pædagogisk Antropologi
Referat af 1. kombinerede lærer- og UFU-møde ved Pædagogisk Antropologi.
3.2.12

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

Tilstede: Lars, Laura, Eva, Dil, Nanna og Søs. Studerende Mette, Marianne og Michael.
Referent: Nete Wang
1) Godkendelse af dagsorden
Lars foreslog en ændring af dagsordenen, så punkt 4 blev rykket frem til punkt 2.
Det blev vedtaget og dagsordenen herefter godkendt.
2) Orientering om den nye organisationsstruktur med kombinerede lærer- UFU-møder
Den ny institutstruktur på Arts indebærer, at der etableres et UFU-udvalg ( et
UdannelsesFagUdvalg). Det er et paritetisk sammensat organ, som på Pædagogisk
Antropologi består af 3 repræsentanter valgt af de studerende og 3 repræsentanter valgt
af underviserne. De studerendes repræsentanter er valgt for en 1-årig periode, mens
repræsentanterne for underviserne er valgt for en 3-årog periode.
De studerende har valgt Mette, Michael og Marianne som deres repræsentanter, og fra
undervisersiden er Lars, Søs og Gritt valgt.
Lars er valgt til UFU- leder (Uddannelsesleder) og oplyste, at studienævnet er ved at
udarbejde en forretningsorden for arbejdet i UFUérne.
Lærergruppen ved Pæd. Ant har valgt indtil videre at slå lærermøder og UFUmøder
sammen til ét møde.
Opstår der situationer, der fordrer en afstemning, finder denne afstemning sted på et
egentlig UFU-møde, der er placeret i umiddelbar forlængelse af det kombinerede lærerUFU-møde. Det samme gør sig gældende, såfremt der er tale om merit- eller
dispensationssager. Studienævnet (SN) vil udarbejde retningslinjer for de arbejdsopgaver,
som bliver lagt ud i UFUerne.
3) Godkendelse af referat fra den 6/1 2012 (udsendt den 19.1.12)
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
4) Meddelelser
Kandidatfejring finder sted den 23.3.2012 kl.15-22. Invitation er udsendt til de
dimitterede studerende, til de studerende på pæd. antro., til undervisere og til censorer.
Copydan regler blev omdelt. Alle blev bedt om at være opmærksomme på, hvilket
materiale de har lagt på AULA (BB) og at fjerne materiale, der ikke måtte være i
overensstemmelse med regelsættet fra Copydan. Det skal nævnes, at også
billedmateriale er omfattet af reglesættet.

Sally orienterede om professor Bradley Levinsons (Indiana University) gæsteophold ved
Instituttet og annoncerede hans Open lecture, der finder sted 23. februar 13:15-15:00.
5) Nyt fra Studienævnet
Søs orienterede om studienævnets konstituerende møde den 31.1.12.
Studienævner er sammensat af 8 vip valgt for 3 år og 8 studerende valgt for 1 år, og der
er 1 vip og 1 studerende fra hvert UFU. Dog er situationen for øjeblikket den, at der
formelt kun valgt 2 studerende. De øvrige 6 har formelt observatørstatus. Studienævnet
arbejder på at ændre dette forhold. men formelt er der kun valgt 2 studerende
Studienævnsformanden vælges af VIP-siden, mens næstformanden vælges blandt de
studerende. Søs Bayer er valgt som formand. Næstformand er endnu ikke valgt.
En af studienævnets opgaver er at indstille en studieleder, der også fungerer som
viceinstitutleder. Studielederen skal dog godkendes at institutleder. Posten som
studieleder er endnu ikke besat.
Der har været manglende information til de studerende vedr. valg til UFU og SN. Det blev
foreslået at DSR og SN udarbejder en valgprocedure med info om, hvad arbejdet
indebærer og betyder for de studerende.
6) Akkrediteringsprocessen. (Seneste forslag til studieordning fremsendes senere)
Lars oplyste, at akkrediteringsprocessen er udskudt til efteråret 2012.
Søs ønsker at drøftelsen af studieordningen genoptages. Blandt andet foreslår hun, at
tilvalg i 2. semester ændres fra 15 ECTS til 10 ECTS point, så den får samme omfang som
de tematiske kurser på andre uddannelser.
Laura og Eva ønskede, at man fik set nærmere på feltstudiet.
Laura foreslog, at der blev en åben arbejdsgruppe til at arbejde med forslag til revision
af studieordningen. Det blev besluttet, og en arbejdsgruppe bestående af Laura, Søs og
Sally blev nedsat.
7) Forslag til ny eksamensform for modul 2 (Forslag fremsendes senere)
Punkt 7 vil indgå i revidering af studieordningen på lærermødet i april.
8) Forslag til dagsordenspunkter/temaer, der ønskes drøftet på kommende møder
Lars ønskede Tematiske kurser behandlet på næste lærermøde. Der blev derudover
foreslået et fast dagsordenspunkt til orientering fra de studerende.
9) Evt.

