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Møde den: 4. marts 2014, kl. 10-12 

Campus Emdrup D120, Campus Århus 1443-340 videolink 

UFU møde SOC MALLL 

 

Til stede: Camilla Geisler Hansen, Anne Holm Klebak, Kira Vinberg, Jonas 

Lieberkind, Niels Rosendal Jensen, Bettina Høgenhav, Jørn Bjerre, Marianne 

Elisabeth Steensgaard Høyen, Pernille Steinhauer, Dorthe Pehrson 

Fraværende: Kristian Holch Andersen, Pia Cort 

REFERAT 

1. Indledende 

1.1 Godkendelse af dagsorden og referat 

Tilføjet: Diskussionspunkt ang. optag 2015. 

Vær opmærksom på: Referatet har en frist på 8 dage, til kommentarer inden det bli-

ver offentliggjort.  

1.2 Liste over fremtidige arbejdsopgaver. 

Gennemgås af Marianne, revideres og vedlægges referatet.  

 

2. Meddelelser 

Fra studienævnet: 

2.1 Studieordningsændring godkendt i studienævnet 

På fredag afholdes der en fagcafe ang. Valgfag. Det kommer ud så hurtigt som muligt 

så de studerende har mulighed for at tage stilling til valgfag. 

 

Fra AU centralt: 

2.2 Opfordring til udvikling af valgfagspakker (BA-niveau) 

Marianne informeret om at der opfordres til at vi udvikler valgfagspakker i BA ud-

dannelsen.  

2.3 Fremdriftsreformen 

Mette Thunø peger på at vi her på IUP ikke har den bedste gennemførselsprocent. 

Der er et forslag ude om at vi skal have et mindre optag med en antagelse om at de 

studerende vil blive bedre. Marianne har undersøgt om frafaldet er markant anderle-

des på andre uddannelser og melder ud at det ikke er mere end 6 % forskel. Hvilket 

dog er meget i individer. 

2.4 Optag 2014 

Marianne informerer om at vi foreslår et uforandret optag på 100 i Kbh + 80 i Århus - 

+ 25% overbookning (svarede til suppleringsuddannelsens optag) 

 

Fra IUP administration: 

2.1 Der informeres om at sagsbehandlingen er overtaget af Pernille Steinhauer og at 

der måske vil være en lidt længere behandlings tid i en periode. 
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Fra uddannelsesleder: 

2.2 Åbent hus 

Marianne har kigget på hvem der har deltaget i Åbent hus arrangementet. Det ser ud 

til, at der på pæd.soc.s arrangement deltager mange studerende og knap så mange 

færdige kandidater.  

 

2.3 Studiestart 2014 

Studiestart skal diskuteres på næste møde. (studiestarten ligger sidste uge i august) 

Velkomstpjecen skal opdateres. Vi får næppe lov at lave en papirudgave, så næste 

version bliver sandsynligvis elektronisk. 

 

2.4 Status på specialer  

Det drøftes om der er en udfordring i forhold til at få de studerende i gang med speci-

alet. 

Valg af vejleder handler også om at vælge emne indenfor uddannelsens rammer. 

Punktet sættes på i maj. Det diskuteres om der skal  indhentes tal på hvor mange stu-

derende der har 90 ECTS og hvor mange af dem der ikke har speciale kontrakt for at 

få overblik over situationen 

D. 13.3 kommer der nye normer for vejledningstimer. 

 

Fra studerende: 

Ingen kommentarer. 

 

3. Øvrigt 

3.1 Undersøgelse af vintereksamen (bilag) 

Evaluering af vintereksamen drøftes.  

Det foreslås at modulansvarlige skal, når der meldes ind med undervisningsplaner, 

hvem der kan være censor. 

Det opfordres til at der laves hyrdebreve, hvor der gøres opmærksom på hvilke prin-

cipper der er for undervisere ved soc og det drøftes ved kommende lærermøde. 

Det skal meldes ud at reeksamen skal meldes ud til undervisere. 

Det forslås at eksamens sekretær melder ud til modulansvarlig hvor mange potentiel-

le studerende til reeksamen.  

Dorthe vil tage datoerne for sommereksamen med til lærermødet. 

Det opfordres til at beslutningen om at der skal sendes eksaminator til Århus på bag-

grund af en studerende. Marianne går videre med det. 

De studerende melder tilbage ang. spørgsmål, lige som listen af censorer skal revide-

res. 

 

4. Beslutningspunkter  

4.1 Kursuskatalog 

Forslag til valgfagskatalog er meldt ind og drøftes.  
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Der skal meldes ind hvilke ugedage valgfagene skal ligge og det skrives ud på kursus-

kataloget. 

Kursuskataloget er opdateret d.1. april 2014. 

Specialeseminariet skal meldes ud ligeså og afholdes fredag både i KBH og ÅRHUS. 

 

3. Diskussion 

5.1 Studiestartepjece (bilag) 

Der er tilføjet indholdsfortegnelse.  

Der skal være et kapitel om hvordan det har været at være i udlandet. 

De studerende opfordres til at lave et nyt afsnit om udfordringer i starten af studiet. 

Dorthe skriver en punkt om hvad studiecenteret kan tilbyde af hjælp. 

Den del i pjecen som omhandler hvordan man kan skyde sit studie, opfordres til at 

fjernes. 

Der mangler en at tage sig af organiseringen af studiegrupper. Det diskuteres om det 

skal ligge hos de studerende eller hos studievejledningen. 

Den skal laves som pdf der kan lægges ud på studiestartsportalen. Studiestartssiden.  

Deadline for indlæg er 1. april. 2014 

 

5.2 Studiestart 2015 

Det foreslås at der skal skrives en motiveret ansøgning for at frasorterer, de stude-

rende der udebliver fra eksamen. 

Det diskuteres hvordan vi hjælper de studerende videre som falder fra. Det tages med 

i maj. 

 

 Eventuelt 

Mødeplanen drøftes. Mødet d. 03.06.14 flyttes til d. 04.06.14.  

 

 


