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Møde den: 18. januar 2017 kl. 12-15 
Emdrup B302; 2110-222 Trøjborg 
 
Uddannelsesnævnet for Pædagogisk Sociologi (UN) 
 
 
Deltagere: 
Anne Larson (formand), Jonas Lieberkind, Dirk Michel-Schertges, Niels Rosendal Jen-
sen (suppleant), Nicoline Scanholm 

 
Afbud: Jørn Bjerre, Janne Hedegaard Hansen (tilforordnet), Tanja Grøn Damsgaard, 
Louise Guldberg Roesen, Lasse Emil Niels Jensen, Gitte Jacobsen (tilforordnet)  

 
Tilforordnede: 
Cristina de la Villa González, Jakob Eder-Jensen, Bettina Høgenhav, Dorte Puggaard (re-
ferent), Silja Outsen Rasmussen, Trine Vestergaard  

Referat 

 

 
 
 
 
 

1. Valg af ordstyrer 
Anne blev valgt til ordstyrer 

 
2. Godkendelse af referat og dagsorden 

Referat og dagsorden blev godkendt uden bemærkninger 
 

3. Konstituering af UN efter nyvalg af studenterrepræsentanter 
Anne Larson (VIP) blev genvalgt som formand 
Gitte Jacobsen (stud.) blev valgt som næstformand  

 
4. Orientering (maks. 10 minutter) 

a. Fra uddannelseskoordinator  
Uddannelseskoordinatororienterede om følgende: 
 
Valgfag: 
Ifølge de økonomiske rammer kan der udbydes 3 valgfag i Emdrup og 
2 i Århus til efteråret 2017. Valgfagsudbuddet skal indstilles til Studie-
nævnet senest d. 17. februar, hvorfor det kommer på som punkt til 
næstkommende UN-møde. Det er endnu uklart, om alle studerende 
overføres til den nye studieordning, eller om der fortsat skal udbydes 
både 10 og 20 ECTS valgfag til efteråret 2017. 
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Akademisk kvarter: 
Fra efteråret 2017 indføres akademisk kvarter, så undervisningen 
konsekvent starter et kvarter over.  
 
Flytning: 
DPU i Aarhus flytter fra Trøjborg til Nobelparken til september 
 
Optag: 
Der er ansøgningsfrist 1. april 2017.  
21. april – 8. maj er der faglig vurdering af de ansøgere, der ikke auto-
matisk er optagelsesberettigede. Anne Larson står som uddannelses-
koordintor for den faglige vurdering. 
15. maj – 2. juni skal ansøgerne prioriteres. Det er en meget kort peri-
ode, der også indeholder bededagsferien. Eva Viala kommer med et 
udkast til, hvor mange timer, der allokeres til uddannelsen til læsning 
af relevansbeskrivelser og prioritering. Når det er på plads, vil uddan-
nelseskoordinator rekruttere VIP’ere til at bidrage til arbejdet. 
 
Orienteringsmøder: 
Der afholdes orienteringsmøder om uddannelsen i Aarhus d. 2. marts 
kl. 17-20 og i Emdrup d. 7. marts kl. 17-20. Anne Larson repræsente-
rer uddannelsen begge steder. Der kan dog blive behov for at inddrage 
flere i Emdrup, hvor der eventuelt køres flere parallelle sessioner. 
Desuden skal der findes en nuværende eller tidligere studerende 
begge steder til at være med til at præsentere uddannelsen. 
Anne Larson forsøger at finde alumner til at deltage. 
 
Specialer:  
Der arbejdes på at udbyde et specialeseminar i marts i samarbejde 
med Akademisk Skrivning 
 
 

b. Fra studienævnet 
Anne Larson deltog som observatør i sidste studienævnsmøde, da 
Christian Christrup Kjeldsen var forhindret. Hun orienterede om, at 
uddannelsens kompetenceprofil var blevet diskuteret og foreløbig 
godkendt på sidste Studienævnsmøde. Herudover var der blevet ud-
trykt en vis skepsis overfor Uddannelsesnævnets forslag til mini-
mumskrav for specialer (40 sider). Der afventes nu en udmelding om, 
hvorvidt specialeomfanget skal ensrettes på alle uddannelser eller ej.  
Studieordningerne skal diskuteres på Studienævnsmødet d. 9/2-17 
 

c. Fra studerende 
De studerende orienterede om, at der har været en del uro blandt stu-
derende vedr. eksamensplaner på PST. 
Uddannelseskoordinator orienterede i denne sammenhæng om, at det 
i år har været særligt vanskeligt at rekruttere undervisere til eksami-
ner med intern censur pga. udfordringer med overarbejde. Det har så-
ledes bevirket meget sene udmeldinger omkring eksamenstidspunkter 
til de studerende. 
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De studerende nævnte herudover, at mange studerende på første se-
mester, har valgt at udskyde eksamen i F&F til syge-/omprøve pga. 
tvivl omkring eksamensopgavens formulering. 
 

d. Fra administrationen 
Intet nyt 
 

5. Diskussionspunkter  
Diskussion af studieledertal (maks. 20 minutter): 
 
Med baggrund i de seneste studieledertal, orienterede uddannelsesko-
ordinator om forbedringer ift. fremdriften blandt de studerende på 
kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi.  
 
Mens 60% af de studerende optaget i 2013 og 58% af de studerende 
optaget i 2014 levede op til forventningen om optimal fremdrift efter 
1. semester, gjorde 77% af de studerende optaget i 2015 det samme. 
Hun nævnte i den forbindelse, at det er vanskeligt at vide, om det 
skyldes stramninger som følge af fremdriftsreformen, indførelsen af 
relevansbeskrivelser ved optag, eller noget helt tredje. 
 
Sammenholdt med samtlige uddannelser ved DPU, halter de stude-
rende på pædagogisk sociologi dog stadig bag efter.  

 
Samtidig falder andelen, der følger den optimale fremdrift væsentligt i 
løbet af de to semestre, men også her kan der spores forbedringer. 
Hvor det for 2013-årgangen kun var 8%, der fulgte den optimale 
fremdrift til og med specialet, var det for 2014-årgangen 32%. 
 
UN drøftede herefter mulige tiltag for fastholdelse og bedre fremdrift 
– bl.a. studiegrupper og tydelig italesættelse af at studiet er et fuld-
tidsstudie 
 

6. Diskussions- og beslutningspunkter 
a. Vedtagelse af mødedatoer for 2017 

Uddannelseskoordinator præsenterede udkast til årshjul – herunder 
møder i Uddannelsesnævnet. De studerende havde få kommentarer 
til mødedatoer. Det blev besluttet, at der udarbejdes en ny plan, hvor 
der tages højde for kommentarer fra UN. 
Næste møde blev fastlagt til d. 10. februar 2017 
 

b. Vedtagelse af endelig studieordning til videresendelse til 
godkendelse i SN (2,5 timer) 
UN drøftede den fremsendte udkast til ny studieordning. 
 
Modul 1: UN drøftede, hvorvidt der skal være forudsætningsprøve el-
ler ej på modulet. Jonas Lieberkind, der er koordinator for faget i Em-
drup tager input med videre og drøfter med koordinator for faget i 
Aarhus. Herefter sender Jonas Lieberkind udkast til prøveform – her-
under syge-/omprøve - til uddannelseskoordinator 
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Modul 2: Anne Larson redegjorde som koordinator for faget for eksa-
mensformen portfolio. Det blev forslået, at gøre eksamen til en tvun-
gen individuel eksamen. Syge-/omprøve skal endvidere skrives ind i 
studieordningen. Anne Larson tager input med videre og drøfter med 
lærergruppen på modulet. 
 
Modul 3: UN drøftede, hvorvidt modulets beskrivelse minder for me-
get om beskrivelsen på modul 2. Anne Larson videregiver som uddan-
nelseskoordinator input til modulkoordinatorerne. 
 
Modul 4: UN drøftede modulets indholdsbeskrivelse. Det nævnes, at 
det komparative felt muligvis skal skrives tydeligere frem. Anne Lar-
son videregiver input og konkrete forslag til modulkoordinator.  
 
Modul 5: UN drøftede, hvorvidt det 10 ECTS specialeforberedende 
indhold skal tydeliggøres i modulbeskrivelsen. Det blev endvidere 
drøftet, hvorvidt modulet bør have intern eller ekstern censur. Anne 
Larson forhører sig hos censorformanden og sender herefter forslaget 
i mailhøring, hvis der kommer væsentlige ændringer.  

 
Valgfag: Det blev besluttet, at de 10 ECTS Valgfag kan være uden for 
det pædagogiske sociologiske område. De blev endvidere besluttet, at 
åbne op for at eksamen kan tages i gruppe med op til 3 deltagere. 
 
Speciale: UN drøfter specialets nedre omfangsgrænse på baggrund af 
Studienævnets skeptiske tilbagemelding.  
Herudover ingen kommentarer.  
 
Det vedtages, at uddannelseskoordinator får bemyndigelse til at fær-
diggøre forslaget til ny studieordning efter retningslinjer vedtaget af 
UN. I tilfælde af væsentlige ændringer sendes forslaget til mailhøring 
blandt UN’s medlemmer inden det sendes til Studienævnet. 

 
7. Eventuelt 

- 
 


