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UFU-møde – Pædagogisk sociologi og MA LLL 

Den 26. august 2013 kl. 12:30-15:30 i lokale D120 

 

Deltagere: Marianne Høyen, Niels Rosendal Jensen, Jonas Lieberkind, Jørn Bjerre, 

Kathrine Degn, Christina Johannsen, Kent Ravn, Kristian Birk, Lasse Keun Larsen, Bet-

tina Høgenhav 

Afbud: Pia Cort 

 

Studieleder Eva Viala er inviteret, men var ikke til stede. 

 

 

Referat 

 

1. Indledende 

Velkommen til Lasse 

Dagsorden og referat 

 

 

2. Meddelelse 

a. Fra studienævnet 

 Optagelsestal E13 

Pernille Munkebo har udsendt en statistik over optagelsestal til hvert team. 

b. Suppleringsuddannelsen (1. oktober) Der er betaling, men det er ikke de stude-

rende der betaler.  

Der skal være undervisere til supplering til foråret 2014.  

Fra AU centralt 

 - 

c. Fra IUP administration 

 Lasse - arbejdsopgaver o.a. 

Lasse vil være et bindeled mellem det administrative og undervisningstea-

met. Han står for specialekontrakter, meritter og andre kommunikationer.  

Udgangspunktet er, at Lasse modtager henvendelser, og får sendt dem ud 

og koordineret til de respektive modtagere. 

 Fremtidig procedure for specialeaflevering (bilag 1) 

Der er problemer med rettidig vurdering af specialerne (2 mdr efter afleve-

ring). Vi ændrer proceduren ved at komme et ekstra bilag på den nuværen-

de specialekontrakt, som skal afleveres 1 måned før forventet aflevering, 

indeholdende: 

  - endelig problemformulering 

  - anvendt teori + metode 

  - nøgleord 

  - forventet afleveringsdato. 

Den studerende skal aflevere denne til specialekontoret, hvorefter procedu-

ren omkring at finde censor starter. 

Vi har hidtil ikke udsendt censorrapporter ifm specialer, men det gør vi nu.  

Dorte har liste over censor og overblik over hvilke censorer der bliver brugt.  
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Det er generelt, at alle mangler censorer, og det er derfor der udvides.  

Problemet er ikke radikalt. Der har været enkle sager, hvilket kan være 

grunden til censorformanden har udmeldt, som der er gjort.  

 

 Censorrapporter (bilag 2 og 3) 

Dorte følger en seddel, som Hans Dorf har været omkring.  

d. Fra uddannelsesleder 

 Personale på pæd.soc. 

Marianne vil informere yderligere om det. 

 Studerendes baggrund (bilag 4) 

Der har ikke været mulighed for at undersøge baggrund, da der i optags-

kontoret ikke har prioriteret baggrund. Oplysningerne bliver tastet ind ma-

nuelt og de vil være tilgængeligt om 2-3 uger. 

 Klage over manglende vejledning 

Der har været en klage, og der er blevet taget hånd om det.  

Der er snak om tidsmæssigt og misforståelser.  

 Syge- og reeksamen, sendt til SN (bilag 5) 

”lad vær med at aflever”-tendensen er stor.  

Skal der ligge et konkret eksamensforsøg for man kan gå til reeksamen? 

 Tilmeldte til tilvalgsfag (bilag 6) 

e. Fra studerende 

 Alumneforeninger 

Der er stadig ting der står ved det uvisse.  

Det er primært det økonomiske aspekt. 

Under pæd.soc. må der gerne være et link, dog skal det godkendes.  

Irís har meddelt ud.  

 Gøre specialer tilgængelige 

Abstractsiden skal over på DPB.  

Der skal undersøges hvordan der kan afleveres elektronisk fremover, da 

dette kunne være en fordel for vidensdeling. 

f. Øvrigt 

 Opfordring fra Kristian Kindtler om at udnytte potentiale, idet ”der i 

kommunale forvaltninger er et stort behov for vidensamarbejder med 

forsknings- og uddannelsesinstitutioner – ikke mindst på det skole- 

og uddannelsespolitiske område og ikke kun i Randers Kommune” 

Jørn, Jørgen og Marianne holder møde vedr. dette 

 Studenterdrevent forskningsprojekt i Århus i samarbejde med Gene-

rel Pædagogik (bilag 7) 

Dette kan give forskelligt materiale.  

Der har været en forespørgsel fra adjunkter og lektorer om der er interesse 

for at udvikle dette forskningsprojekt. 

Det bliver finasieret af AU.  

 Velkomstfolder (bilag 8) 

Bliver trykt i år - muligvis udelukkende elektronisk næste år, men vi er glade 

for den trykte folder, der virker mere imødekommende.  

 

3. Beslutningspunkter 

 Næstformand i UFU (vælges blandt de studerende) 

Der skal findes en næstformand. Dette skal diskuteres internt. 
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 Køreplan for studieordningsrevision (bilag 9) 

Det handler om at vi bliver nød til at frisere vores studieordning igennem. 

Der er også snak om tilvalgsfag og der er konstateret småting. Fx at de stu-

derende ikke metodisk er klædt ordentlig på. Det kunne tale for, at der bli-

ver rykket lidt rundt. 

 

Marianne har lavet et forslag til en køreplan. Dette gennemgås og der bliver 

en præsentation til lærermødet d. 13. sep.  

Derefter vil der være diskussion.  

 

 Oversigt over møderække (bilag 10) 

 

4. Diskussion 

 Fastlæggelse af grundprincipper for alle moduler 

 

5. Eventuelt 


