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Vintereksamen 

Vi skal opfordre til, at man som eksaminator husker at inddatere eksamensresultater i 

VIP-STADS. De studerendes SU-udbetaling er afhængig af dette: Består man ikke et 

passende antal eksaminer pr. semester, vurderes man nemlig ikke som studieaktiv. Det 

er ubehageligt for den studerende, og det koster adskillige opringninger & e-mails 

mellem enkeltstuderende og administrationen/uddannelseslederen.   

 

Eksamenstilmeldte på pædagogisk sociologi vinter 2012-13, jf. STADS 
  Modulnavn Godkendt Afmeldt I alt  

Pædagogisk sociologisk teori (obligatorisk, undervisning 
udbydes efterår) 194 36 230 

Forskningsmetoder og forskningsdesign (obligatorisk, 
undervisning udbydes efterår) 179 56 235 

OU1 (obligatorisk, undervisning udbydes forår) 10 1 11 

OU2 (obligatorisk, undervisning udbydes forår) 7 0 7 

Kvantitativ forskningsmetodik (valgfag, udbudt Kbh + Årh 
efterår 12) 13 9 22 

Social ulighed (valgfag, udbudt Kbh + Årh efterår 12) 42 26 68 

Virksomhedsprojekt (valgfag, udbudt Kbh + Årh efterår 
12) 9 10 19 

Offentlige organisationer og ledelse (valgfag, udbudt Kbh 73 54 127 
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+ Årh efterår 12) 

Offentlig styring (valgfag, udbudt Kbh efterår 12) 11 9 20 

Kulturanalyse (valgfag, ikke udbudt 2012) 1 0 1 

Kompleksitet, kommunikation og refleksivitet (valgfag, 
udbudt Kbh + Årh efterår 12) 19 20 39 

Socialpædagogik (valgfag, udbudt Kbh + Årh efterår 12) 61 25 86 

    Tallene er baseret på eksamensprotokoller  
  

 

Akkreditering 

Kandidatuddannelsen skal akkrediteres i indeværende måned. Tilbage i december 

indsendte vi en knap 100 sider (+ 200 sider bilag) lang ansøgning til 

akkrediteringsinstitutionen ACE Danmark. Ansøgningen følger en forhåndsdefineret 

skabelon, som vi så har udfyldt. Hans Dorf har været pennefører. 

Selve mødet, hvor akkrediteringsrapporten skal prøves/diskuteres med et 

akkrediteringspanel, foregår den 20. marts i Århus. Det er et omfattende møde 

bestående af et første møde med ledelsen, som får lejlighed til at introducere 

uddannelsen, 1 times møde med studerende, godt 1 times møde med undervisere, et 

afsluttende møde med ledelsen og endelig 1 times opsamling i akkrediteringspanelet. 

Panelet består af 

- En kernefaglige ekspert, som regel en udenlandsk forsker inden for fagets 
område  

- En repræsentant for uddannelsens aftagere  
- En studerende fra et dansk universitet, der studerer inden for uddannelsens 

hovedområde  

Vi forventer svar på mødet i maj – hvilket følges af en høringsperiode, hvorefter det 

endelige resultat foreligger, forhåbentligt inden sommer.  

Det er første gang, pæd.soc.-uddannelsen skal akkrediteres. I samme pulje er 

kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi og masteruddannelsen i 

specialpædagogik. 
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Suppleringsstuderende 

Suppleringsuddannelsen startede her pr. 1. februar med 27 optagne studerende i 

København og 21 optagne studerende i Århus. Vi forventer, at det er sidste gang 

suppleringsuddannelsen afvikles, men der er ingen endelig afklaring endnu. 

 

Antal specialer gennemført og i gang 

 

Specialer for kalenderåret 2012 og igangværende 
     F2012 E2012 Igangværende 

Speciale 48 19 96 

        

Tallene er baseret på indgåede specialekontrakter 
 
 

Valgfag efterår 2013 

Pædagogisk sociologis valgfag E13 er følgende: 

Socialpædagogik (E13), Kontaktperson: Niels Rosendal Jensen (Kbh: onsdag; Årh: 

mandag) 

Offentlige organisationer: ledelse og styring (E13), Kontaktperson: Kasper Kofod (Kbh: 

tirsdag; Årh: torsdag) 

Social ulighed, uddannelse og kompetence (E13), Kontaktperson: Charlotte Ringsmose 

(Kbh: mandag; Årh: onsdag). Dette tilvalgsfag udbydes i samarbejde med pædagogisk 

psykologi 

Magterelationer – oplevelsesanalyse og sanselig orientering (E13), Kontaktperson: 

Søren Nagbøl (Kbh: mandag) 

Virksomhedsprojekt (E13), Kontaktperson: Jonas Lieberkind (Kbh: fredag; Årh: fredag) 

 

I forhold til tidligere har vi valgt ikke at udbyde valgfagene Kvantitativ 

forskningsmetodik samt Uddannelseshistorie, da personalesituationen omkring disse to 

fag er uafklaret. Kompleksitet, kommunikation og refleksivitet udbydes heller ikke. 

 
 

Arrangementer for studerende 

Der har fra de studerendes side været ønske om, at der bliver lavet nogle arrangementer 
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for studerende. Konkret har vi så her i foråret fået to arrangementer hvert sted på plads: 
 

- Et, hvor tidligere studerende fortæller om deres nuværende arbejde, og hvad de 
har brugt uddannelsen til. 

- Et, hvor formålet er at starte en alumne-forening. Her præsenteres et udvalg af 
den nyere forskning inden for pædagogisk sociologi. Tanken er at holde et årligt 
møde fremover, hvor forskere fra DPU fortæller kandidaterne om den seneste 
forskning, sådan at alumneforeningen også får et fagligt, 
efteruddannelseslignende indhold. 

 
Det er de studerende i henholdsvis København og Århus, der primært står for 
arrangementet. 
 
Hensigten er i efteråret at fortsætte med yderligere tiltag, fx hvordan man som 
studerende arbejder hen imod at kunne søge ph.d. 

 

 

 

 


