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Møde den: 5. februar 2014 kl. 13-15.30 

Campus Emdrup, lokale D120/Videolink (25) 

UFU-møde – Pædagogisk sociologi og MA LLL 

 

Til stede: Marianne Høyen, Niels Rosendal Jensen, Jonas Lieberkind, Pia 

Cort, Jørn Bjerre, Kira Vinberg, Kristian Holch Andersen 

Afbud: Camilla Geisler Hansen, Anne Holm Klebak, Pernille Steinhauer, Dor-

the Pehrson 

 

Referent: Bettina Høgenhav 

REFERAT 

 

1. Indledende 

Dagsorden og referat godkendt 

 

Nye studenterrepræsentanter blev hilst velkommen. 

 

Til orientering for de nye repræsentanter gennemgik Marianne dagsordenens punk-

ter og beklagede samtidig, at bilagene var kommet så sent ud.  

 

En opdateret ’Liste over fremtidige arbejdsopgaver’ blev rundsendt og gennemgået. 

Det blev bl.a. nævnt, at censorkorpset for sociologi skal nyudpeges i 2014, og at korp-

sets endelige sammensætning afventer tilbagemelding fra ministeriet. En opdateret 

liste udsendes med referatet fra UFU-mødet. 

 

Marianne orienterede om de studerendes muligheder for deltagelse i forskningspro-

jekter. Der har været afholdt møde med Niels Rosendal Jensen og Kristian Kindtler 

med henblik på at oprette en emnebank for studerende, der ønsker og evner at delta-

ge i forskningsprojekter. Der vil blive søgt puljemidler til at opprioritere området, da 

vi ellers ikke har ressourcer til at komme i gang. P.t. er der et tilbud til studerende om 

deltagelse i et forskningsprojekt i Århus (Marianne Høyen + Lotte R. Schou) – om 

der eksisterer yderligere tilbud, vides ikke. 

 

Vores meritpraksis i forbindelse med udlandsophold, fx summerschools på UCLA 

skal revurderes. Dette vil blive diskuteret på et kommende studienævnsmøde. 

 

2. Meddelelser 

Fra studienævnet: 

Udkastet til studieordningsændringer blev ikke godkendt på seneste studienævnsmø-

de. Dette tages op under pkt. 5. Diskussion.  
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Syge- og omprøve udløser ikke automatisk ekstra vejledningstimer. Dette skal præci-

seres overfor de studerende både i undervisningsplanen og for indeværende semester 

på Blackboard. 

 

Fra AU centralt: 

Der kommer snart et nyt Blackboard. Pædagogisk sociologi er med i et pilotprojekt i 

foråret 2014, hvor OU1 afprøver den nye platform. 

 

Der er nu valgt en leverandør [Arcanic] til et nyt system til digital eksamen. Det for-

ventes, at de første pilotforsøg vil køre sommer 2014, og at systemet løbende bliver 

indført i løbet af de næste par år frem mod 2016, hvor systemet skal være fuldt im-

plementeret. 

 

Vintereksamen 2013/14 skal evalueres – bl.a. skal procedurerne med tildeling af vej-

ledere og interne censorer diskuteres. Marianne, Jonas, Dorthe og Bettina afholder 

møde herom. 

 

PST eksamen blev diskuteret. I år er de interne censorer hentet ind fra andre modu-

ler. Det har således ikke været underviserne på holdet, der har dækket hinanden ind. 

Der skal findes en model for, hvordan vi fremover tildeler interne censorer. 

I den forbindelse spørger vi ud i underviserkredsen, hvorledes de har oplevet eksa-

men. 

 

Fra IUP administration: 

Påmindelse om deltagelse i doodle. Kommende møder mailes ud i slutningen af fe-

bruar. 

 

Fra uddannelsesleder: 

Det forventes, at suppleringsuddannelsen afvikles for sidste gang i foråret 2014. Der 

afventes p.t. en diskussion i studienævnet i forhold til disse studerendes muligheder 

fremover. 

 

Det er endelig lykkedes at få afklaret optagelsesgrundlaget for studerende, efterår 

2013. Marianne uddelte bilag og gennemgik tabellerne. 

 

Velkomstpjecen skal revideres. Der skal lægges en plan for ”Hvem gør hvad”? Dette 

punkt drøftes på UFU-mødet i marts 2014. 

 

Åbent hus arrangement i marts 2014 varetages af Marianne Høyen i København og 

Hans Dorf i Århus. 

 

Fra studerende: 

Kira nævnte, at flere studerende på OU2 har tænkt sig at benytte sig af syge- og om-

prøve. Dette skyldes, at OU2 forløbet er blevet ændret, siden først udmelding, og at 
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den skriftlige opgave skal afleveres samtidig med OU1 opgaven. Studienævnet havde 

givet afslag på dispensation for afleveringsfristen for skriftlige opgaver på OU2 til 

sommereksamen 2014. Afslaget blev bl.a. begrundet med, at fristerne ville falde 

sammen med sommerferien og tilmelding til syge- og reeksamen. 

 

Det blev nævnt, at underviserne er opmærksomme på, at der er pres på, men at to 

samtidige opgaver ikke er usædvanligt på et universitetsstudium. Der bliver taget ini-

tiativer i undervisningen med henblik på at sikre, at de studerende starter opgave-

skrivningen tidligt. Det blev også nævnt, at pæd.soc. er et fuldtidsstudium, og at de 

studerende selv bør kunne planlægge deres arbejde, når der skal afleveres to skriftlige 

opgaver. 

 

3. Øvrigt 

Der indkaldes snarest undervisningsudbud til kursuskataloget, herunder rammerne 

for valgfag. 

 

4. Beslutningspunkter  

Der var indkommet ansøgninger om puljemidler. Disse ansøgninger sendes til stu-

dienævnet. 

 

5. Diskussion 

Udkast til studieordningsændringer blev ikke godkendt på seneste studienævnsmøde. 

Nogle af kritikpunkterne var valgfriheden på OU1 og OU2 i forhold til mundtlig og 

skriftlig eksamen samt bindingen på vores valgfag.  

 

Det skal besluttes, hvorvidt OU1 og Ou2 begge skal have skriftlig eksamen, eller om 

det ene fag skal være synopsis med mundtligt forsvar. 

 

Der var tilslutning til to skriftlige opgaver med den begrundelse, at de skriftlige kom-

petencer skal styrkes i forhold til kommende specialeskrivning. 

 

Der var rettelser til studieordningsændringerne, bl.a. dele af indholdsbeskrivelsen for 

PST. Jonas og Jørn taler sammen og sender rettelserne til PSH. Dorthe havde ligele-

des sendt nogle rettelser skriftligt i en mail til Marianne. Disse rettelser sendes videre 

til PSH, der skriver dem ind i studieordningsgeneratoren inden den 24., hvor de skal 

være studienævnet i hænde. 

 

6. Eventuelt 

Evaluering af Studium Generale. 

Studiestart september – på dagsorden til april mødet. 

Kursuskatalog på dagorden til april mødet. 

 


