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Mødedato: 14. september 2018 
Mødested: Emdrup D120 - Aarhus 1483-523 
Mødeemne: Uddannelsesnævnet for kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi 
 
Deltagere 
 
Medlemmer: 
Anne Larson, Jørn Bjerre, Jonas Hvas Andersen 
 
Suppleanter:  
Felix Weiss 
 
Tilforordnede: 
Dan Fog Enevoldsen (AAU, referent), Christian Christrup Kjeldsen (afdelingsleder), Ma-
ria Solhøj Madsen (VEST) 
 
Afbud: 
Kristine Kirk Mørk (SNUK), Marie Weller Ballentin 
 

1. Valg af ordstyrer 
Formanden valgt. 
 

2. Godkendelse af dagsorden (referat godkendes via mailhøring) 
Dagsorden blev godkendt. 
 

3. Orientering 
a. Fra formanden 

i. Repræsentanter for de studerende til uddannelsesevaluering 
Der skal vælges 2 studenterrepræsentanter fra UN til uddan-
nelsesevalueringsmødet d.30/10 kl.10-13. Mødet foregår i 
Aarhus med videolink til Emdrup. Derudover skal der findes 2 
studerende som ikke er medlem af UN, og disse 2 skal deltage 
i et uddannelsesevalueringsformøde kl.9-10. Dan Fog Ene-
voldsen og Jonas Hvass Andersen koordinerer indsatsen for 
at finde både UN-repræsentanter og studerende til formødet.  
 

ii. Fejl i studieordning 
Forberedelsestiden på PST stod forkert i studieordningen på 
nettet. Det er nu rettet til 48 timer. 

 
iii. Afleveringsfrister vintereksamen 2018/2019 

De godkendte afleveringsfrister vedhæftes referatet som bilag.  
 

b. Fra øvrige medlemmer af UN 
Maria Solhøj Madsen orienterede om, at der var mange tilmeldte til 
studievejledningens arrangement i uge 37, og som konsekvens af dette 
blev der brugt ressourcer på at finde et større lokale. Der var dog kun 
et mindre fremmøde på dagen og lokaleskiftet var derfor unødvendigt. 
Det vil blive indskærpet over for de studerende, at tilmeldinger til ar-
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rangementer er forpligtende og man bør møde op, da man dels risike-
rer at tage en plads fra andre interesserede, dels risikerer at udløse 
unødvendigt ekstra arbejde med lokaleskift etc. 
 

c. Fra studienævnet 
Studienævnet skal på sit næste møde diskutere anonymisering af prø-
ver. Uddannelsesnævnet har tidligere besluttet, at man ikke er interes-
seret i anonyme prøver på pædagogisk sociologi. Det var derfor kun et 
orienteringspunkt. Efter en kort snak om punktet blev det dog beslut-
tet, at der fortsat ikke er opbakning til at indføre anonymisering af ek-
samener på Pæd. Soc. Tilbagemeldingen til SN fra UN vil derfor være. 
at man savner en egentlig evaluering af pilotforsøgene med anonymi-
sering af eksamener på DPU. Derudover opfordrer UN til at der i SN’s 
skrivelse vedr. anonymisering konkretiseres hvilken forskning der 
henvises til i forbindelse med argumentering for anonymisering.   

 
d. Fra afdelingsleder 

Afdelingsleder orienterede om Campusudvikling i Emdrup 
Det nye campus skal understøtte ”det faglige møde” mellem VIP ind-
byrdes og mellem VIP og de studerende samt det omkringliggende 
samfund.  
Planen er (p.t.) at etablere et nyt lokale i D-bygningen som erstatning 
for C001 og at etablere et nyt spisested i området ved hovedindgangen 
(den gamle reception) og biblioteket.  
Den foreløbige plan er sendt til godkendelse hos Dekanen. I næste om-
gang vil fokus være på bl.a. eventuel samling af VIP-medarbejdere i af-
delinger.   
 
Uddannelsesevalueringen er afleveret og foreløbig kommentar fra stu-
dieleder er bl.a. at handleplanens punkter burde være mere udfoldet i 
evalueringen. Afdelingsleder vil imidlertid helst ikke ændre eller tilføje 
på forhold som er vedtaget i handleplanen, da denne er vedtaget af 
UN. 

 
e. Fra administrationen 

Der er travlhed i forbindelse med aflevering af specialer på 2.kontrakt. 
 

4. Diskussions- og beslutningspunkter 
a. Evaluering af forårets undervisning (S&H samt UIP) 

Der er i nogle tilfælde en tendens til at fokusere lidt for meget på for-
hold vedrørende andre fag end sit eget i evalueringen. Generelt synes 
der dog at være stor tilfredshed med begge fag ved begge campusser. 
Der var på UIP en vis usikkerhed med hensyn til. hvad der forventes 
af de studerende på modulet – primært i Aarhus. 
Der var i Emdrup en utilfredsstillende svarprocent for begge fag   
Det skal overvejes om man skal gå i gang med evalueringen tidligere 
(åbne for adgangen til spørgeskemaet tidligere) bl.a. for at give de stu-
derende mere tid, da de er presset pga. eksamen sidst i semesteret.  
På UIP meldte de studerende tilbage, at der var mange tekster på en-
gelsk som også var svære og undervisningen var også på engelsk. Der 
er imidlertid i UN enighed om, at de studerende må forvente tekster 
på engelsk, da det blandt andet fremgår af studieordningen, at de for-
ventes at mestre engelsk. Det kan dog overvejes, om tekster, der både 
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er vanskeligt tilgængelige OG på engelsk, kan suppleres med mere til-
gængelige tekster. 
 
Formanden skriver svarudkast på tilbagerapportering til SN og sender 
og sender det til mailhøring hos næstformanden. Fokus i rapporterin-
gen til SN vil være svarprocenter, svær litteratur, forskel på campus og 
at der generelt var meget positive tilbagemeldinger fra de studerende 
på, at der var god kontakt mellem studerende og undervisere.  
 
 

b. Foreløbig evaluering af studiestart 
Der var stor interesse fra de nye studerende på studiet og rigtig godt 
fremmøde til studiestarten. I både Emdrup og Aarhus var fokus at få 
de studerende til at føle sig ”hjemme” og ikke præsentere alle de kom-
mende udfoldninger, og dermed skabe et uhensigtsmæssigt konkur-
rencepræget miljø. 
Der var meget stor ros fra afdelingsleder til tutorer for en fremragende 
indsats. Det var også indtrykket, at der i løbet af de 3 dage havde væ-
ret en meget god balance mellem det faglige og sociale til studiestar-
ten. 
 

5. Diskussionspunkter 
a. Plagiatkontrol 

UN bakker op om automatisk plagiatkontrol på alle skriftlige eksam-
mer. Formanden og Dan Fog Enevoldsen går videre med sagen. 
 

b. Undervisning på modsat campus 
Der er få studerende som gerne vil følge undervisning på modsat cam-
pus end man er tilmeldt.  
Man kan følge undervisning hvis der er plads på modsat campus, men 
man skal gå til eksamen der hvor man er tilmeldt. Dette kan dog være 
et problem, da der kan være stor forskel på eksemen på hvert campus 
(f.eks. PST).  
UN anbefaler, at de studerende henvender sig til Optag, og søger om 
dispensation til overflytning, hvis der er særlige forhold, der gør sig 
gældende.  
 

c. Foreløbig evaluering af studieordningen mht. første stu-
dieår 
Der var ikke umiddelbart nogle bemærkninger udover at der måske 
skal ændres på kravene til porteføljeeksamen som f.eks. at nedbringe 
de nuværende 4 portfoliodele til 2 eller 3, men med fastholdelse af det 
samlede omfang.  
 

d. Undervisningsevaluering 
Den elektroniske undervisningsevaluering indeholder 3 faste spørgs-
mål fra AU, og 3 faste spørgsmål fra SN. I forhold til de spørgsmål 
som UN kan vælge blev det besluttet at man på uddannelsen kun stil-
ler de 3 spørgsmål som SN har anbefalet for henholdsvis 1. og 3. seme-
ster. Det er op til modulkoordinatorerne om de ønsker at tilføje yderli-
gere spørgsmål, men anbefalingen fra UN er at man begrænser antal-
let af spørgsmål, da mange spørgsmål kan give færre svar.  
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6. Eventuelt 
Der er planlagt arrangementet ”Mød dit SN” d.28/9. Derudover skal der gøres 
noget for at finde nye UN-medlemmer til næste år.  
 
 

 


