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REFERAT 

 

1. Indledende 

Dagsorden godkendt med tilføjelse af yderligere to punkter, nemlig midtvejsevalue-

ring samt fastholdelse af studerende.  

 

Referat godkendt. Det blev i den forbindelse nævnt, at referatet bør bære mindre 

præg af punktform og indeholde mere kontekst. Dette tages op med den faste refe-

rent.  

 

Marianne Thiel Fuglsang blev hilst velkommen som suppleant for studenterrepræ-

sentanterne. 

 

Marianne H gennemgik ganske kort ’Liste over fremtidige arbejdsopgaver.’ En opda-

teret udgave vil blive udsendt med referatet fra UFU-mødet. 

 

Der har været afholdt informationsmøder om kandidatuddannelserne på såvel cam-

pus Emdrup som campus Århus (Åbent Hus arrangement). Ved disse arrangementer 

var de studerende mest interesseret i at vide, hvad de kunne bruge kandidatuddan-

nelsen til. Vi skal overveje en ny form til brug for informationsmøderne i 2015. 

 

CUDIM er blevet kontaktet med henblik på at afholde kurser for at forbedre de stude-

rendes sproglige kompetencer, men CUDIM har p.t. måttet afslå på grund af mang-

lende ressourcer. Det blev nævnt, at der er ansat en international koordinator (Han-

ne), som evt. kunne kontaktes med samme forespørgsel. 

 

Som nævnt tidligere afvikles suppleringsuddannelserne for sidste gang i F2014. Der 

er således kommet forslag om, at fagmiljøerne udvikler og udbyder BA-tilvalg. En 

nærmere drøftelse af dette vil finde sted på næste ordinære UFU-møde.  

 

2. Meddelelser 

Fra studienævnet: 
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Den nye Bacheloruddannelsen i pædagogik vil blive forankret i Århus. Der er ind-

meldt yderligere to forslag til nye uddannelser: 1) fra pædagogisk psykologi, 2) pæ-

dagogisk antropologi evt. i samarbejde med sociologi - arbejdstitlen er Kultursociolo-

gi, og vægten skulle især ligge på mikrosociologi. 

 

Det blev nævnt, at vi ikke er i stand til på nuværende tidspunkt at dække nye uddan-

nelser rent mandskabsmæssigt. 

 

Fra AU centralt: 

I forhold til afklaring af spørgsmål omkring fremdriftsreformen er der nu på AU-

niveau oprettet en FAQ på studieportalen samt en mailpostkasse, hvor studerende 

kan indsende spørgsmål ang. fremdriftsreformen. Se: 

http://studerende.au.dk/studievejledning/fremdriftsreformen/faq-for-nuvaerende-

studerende/ 

FAQ’en vil løbende bliver udbygget i takt med, at der på AU bliver truffet beslutning 

om, hvordan de enkelte dele af fremdriftsreformen implementeres. 

 

Fra IUP administration: 

Der er indkaldt undervisningsplaner og timebudgetter for E2014. 

 

Fra uddannelsesleder: 

Marianne H. orienterede om personalesituationen. I Århus har vi en fastansat ekstern 

lektor (Kristian Kindtler) med et årligt timetal på 500 arbejdstimer. Der er p.t. et lek-

torat under bedømmelse, hvor bedømmelsesudvalget har bedt om forlænget frist. Vi 

har 4 ansættelser, der udløber til juli 2014 samt 1 enkelt til januar 2015. Det forven-

tes, at ansættelserne forlænges. Pædagogisk filosofi har netop fået ansat en adjunkt 

(Carsten Fogh Nielsen) i Århus, der også indgår i valgfagsmoduler hos os (Virksom-

hedsprojekt og Socialpædagogik) 

 

Der er p.t. en høringsfase i gang vedr. ny afdelingstilknytning. Det er således muligt 

for den enkelte VIP at blive tilknyttet en anden afdeling, hvis denne mener at være 

placeret i den forkerte. Den endelige afdelingsbemanding vil blive offentliggjort i lø-

bet af uge 14. Til forskel fra tidligere, hvor man primært havde tilknytning til et 

forskningsprogram og en forskningsprogramleder, bygges afdelingerne op med ud-

gangspunkt i en eller flere uddannelser, og der vil blive udpeget en afdelingsleder 

med et vist personaleansvar.  

 

Fra studerende: 

De studerende ønskede en midtvejsevaluering vedr. forårets moduler. Der herskede 

stor forvirring blandt de studerende bl.a. i forhold OU1, idet ikke alle undervisere 

bruger samme betegnelser for forskningens forskellige aktiviteter. Det blev i den for-

bindelse nævnt, at der vil være diversitet på de forskellige moduler, og at man frem-

adrettet vil sørge for at eksplicitere og diskutere baggrunden for dette. 

http://studerende.au.dk/studievejledning/fremdriftsreformen/faq-for-nuvaerende-studerende/
http://studerende.au.dk/studievejledning/fremdriftsreformen/faq-for-nuvaerende-studerende/
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Marianne H gjorde opmærksom på, at disse UFU-møder skal holdes på et overordnet 

politisk niveau, hvorfor midtvejsevalueringer bør diskuteres i forbindelse med under-

visningen på de enkelte fag. 

 

Der ønskes en evaluering af de netop afholdte valgfagscaféer. Dette tages op på mødet 

i juni måned. Som noget nyt i år er der optaget videoer, hvor underviserne præsente-

rer de udbudte valgfag. Link til videoerne findes her: 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/undervisning/valgfag-

kandidatuddannelser-paa-iup/  

 

Der blev henvist til det kommende karrierearrangement ”Kandidater i job”, der finder 

sted både i Emdrup og Århus den 10. april 2014. 

 

3. Øvrigt 

Studiestartspjecen blev kort drøftet. Der er kommet forslag til ændringer fra eksa-

menssekretæren, og de studerende havde ligeledes nogle indmeldinger. Pjecen vil ik-

ke blive trykt i år, men kun foreligge elektronisk. Udkast til pjecen for 2015 tages op 

på UFU-mødet i maj. 

 

Blandt de studerende går der rygter om, at det er svært at finde en specialevejleder. 

Status på specialeseminarerne er, at der er 6 studerende i København og 0 i Århus, 

der mangler vejleder. Det blev i denne forbindelse nævnt, at de studerende skal være 

mere konkrete omkring deres emne, når de henvender sig til en given specialevejle-

der.  

 

Eventuelt behov for ændring af vejledertildeling vil blive drøftet på et kommende læ-

rermøde. 

 

4. Beslutningspunkter  

Studiestartspjece – på dagsorden til maj mødet. 

Evaluering af valgfagscafé – på dagsorden til juni mødet. 

Evaluering af Studium Generale – på dagsorden til juni mødet. 

Fastholdelse af studerende – på dagsorden til juni mødet. 

 

5. Diskussion 

Alumneforeningen: 

Formand for alumneforeningen Birgitte Dam var inviteret dels for at fortælle om 

alumneforeningens arbejde og dels til en drøftelse af vores rolle. Birgitte er endvidere 

uddannelseskoordinator for BA og KA i uddannelsesvidenskab. 

 

Alumneforeningen består af 9 bestyrelsesmedlemmer; 5 i København og 4 i Århus. 3 

af bestyrelsesmedlemmerne er nuværende studerende, og tidligere uddannelsesleder 

Hans Dorf er også medlem af bestyrelsen. Næstformand er Jane Due i Århus. 

 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/undervisning/valgfag-kandidatuddannelser-paa-iup/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/undervisning/valgfag-kandidatuddannelser-paa-iup/
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Der har været afholdt stiftende generalforsamling, og foreningens hjemmeside for-

ventes at være klar i løbet af næste uge, hvor info også vil blive annonceret via Black-

board og mail. Alumneforeningen ønsker et samarbejde med UFU og det øvrige fag-

miljø. Det er ønskeligt, at der refereres til foreningen i undervisningen, og at budska-

bet i øvrigt bringes ud blandt de studerende. 

 

Alumneforeningen forventer at afholde omkring 3-4 arrangementer om året og ser 

gerne, at underviserne stiller op med aktuelle emner, forskningsprojekter etc. 

 

Studiestart: 

Vi kender endnu ikke de officielle rammer for studiestart 2014. Programmerne fra 

sidste år foreligger som bilag, og vi tænker, at der tages udgangspunkt i disse. 

 

På seneste studienævnsmøde blev det besluttet, at der afsættes midler til studerende 

fra de respektive UFU til at bistå med planlægning og afholdelse af studiestart. Stu-

diestarten afholdes endvidere forskudt i København og Århus. 

 

De studerende havde nogle indvendinger i forholdt til sidste års program. Festfore-

læsningen bør ligge tidligere på dagen, og offentliggørelsen af programmet blev meldt 

ud alt for sent. 

 

Der bør være en generel introduktion til Blackboard og mit.au.dk; der ønskes med 

andre ord en trin-for-trin gennemgang i, hvordan man logger på systemerne. Endvi-

dere så de studerende gerne, at der blev afsat mere tid til studiegrupperne, således at 

de bedre kan lære hinanden at kende. 

 

De studerende havde også positive tilbagemeldinger; der var en god vekselvirkning 

mellem studerende og undervisere, Jonas’ opstartstale var god (og humoristisk), de 

var glade for, at studiegrupperne blev tilfældigt sammensat. 

 

Pia nævnte, at Internationalt kontor står for afholdelse af studiestart på MA LLL. 

 

6. Eventuelt 

Intet.  


