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AARHUS 
UNIVERSITET, INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK 
          

Møde den: 18. december 2013 

Emdrup D120, Århus Lokale 252 bygning 2113 

UFU-møde – Pædagogisk sociologi og MA LLL 

 

Deltagere: Marianne Høyen, Niels Rosendal Jensen, Bettina Høgenhav,  

Jonas Lieberkind, Pernille Steinhauer, Jørn Bjerre. 

Afbud: Pia Cort, Kent Ravn, Christina Johannsen, Kathrine Degn 

 

Referent: Pernille Steinhauer 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2. Godkendelse af referat 

Godkendt 

 

3. Meddelelser fra UFU leder/studienævnet 

 

Årshjulet for studieordningsrevision  

 

Det skal diskuteres, hvordan man i fremtiden kan sørge for, hvordan ændringer af 

studieordninger kan forløbe hurtigere, og hvordan vi sikrer, at de studerende bli-

ver mere involveret. 

 

Marianne informerede om mulige fremtidige studieordningsrevideringer, som 

kan forventes på baggrund af fremdriftsreformen (som først vil gælde for kandi-

dater fra 2015). Vi må forudse, at studentermassen kan ændre sig, både på bag-

grund af at suppleringsuddannelsen forsvinder og fremdriftsreformen. 

 

4. Meddelelser fra studieadministrationen 

Delprøver vil være mulige at administrere fra april 2013 

 

5. Studieordnings ændring 

Ordlyden af beskrivelsen under ”om uddannelsen” i studieordningen, dvs. hvad 

pædagogisk sociologi er, skal revideres. Det formuleres i løbet af januar og indle-

veres til PSH. 

 

Kravet til petitum skal præciseres, enten i studieordningen eller undervisnings-

planen. Ligesom det diskuteres, hvordan indleveringen af petitum skal admini-

streres, og hvilken pædagogisk pointe, der er i det. Vi fastholder omfanget på 100 

s. pr ECTS. PSH opfordrer til, at man fastholder, at kravene i studieordningen 

bliver løst formuleret, og at præciseringen sker i undervisningsplanerne.  
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Under alle omstændigheder skal det fremgå af studieordningen, når ”nærmere 

bestemmelser om pensum fremgår i undervisningsplanen”. 

 

Det besluttes, at studieordningsrevisionen/ændring drøftes med formand for 

censorkorpset for at få kommentarer på den nye ordning. Skal det være en revide-

ring eller en ændring?  

 

Retningslinjer for omfang af vejledning skal beskrives i undervisningsplanerne. 

 

Diskussionen om forskellen til krav om skriftelig og mundtlig eksamen skal tages 

i løbet af foråret. De forskellige krav til eksamensformer skal beskrives i under-

visningsplanerne. 

  

5.1. SO OU2 (bemærk eksamensform, samme som OU1) 

 

5.2. SO FF (Bemærk eksamensformen) 

Eksamensformen skal lige drøftes igen med Anne og Christian. Er det aktiv delta-

gelse, eller skal administrationen administrere det som 3 prøver af 5 ECTS. (Ma-

rianne) 

 

5.3. SO Valgfagene 

Eksamensformerne skal indskrives fra tidligere studieordning. (PSH) 

 

5.4. OU1 Studieordningsrevision 

Eksamensformen skal være den samme som OU2. Fastholde at der er forskel på 

en synopsis og en skriftlig opgave. 

 

5.5. PST Studieordningsrevision 

Delprøver diskuteres. PSH vender det med Dorthe Persson, om eksamensformen 

er administrerbar og vender tilbage til Jonas.  

 

Jonas skriver ny formulering ind og sender endeligt udkast til Pernille. 

 

6. Kommende mødeplan 

Onsdage d. 5/2 kl. 13-15.30. Der doodles ud til mødeindkaldelse ugen efter stu-

dienævnsmøderne. (ikke mandag) (PSH) 

 

7. Evt. 

 

Næste UFU møde er d. 5.02.2014 


