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Møde den: 22. juni 2012 kl. 10-13. 
Lok. A308 i Emdrup og lok. 252 på Tøjborg.  
Møde i Uddannelsesfagudvalget for Uddannelsesvidenskab. 
 
Til stede: Pia Bramming, Lars Geer Hammershøj, Per Fibæk Laursen, Merete 
Wiberg, Malou Juelskjær, Luna Christensen, Louise Junge, Anders Mark Ma-
thiassen, Pernille Rosenbæk. 
Tilforordnede: Thorkil Munch Lund, Laila Parbst, Dorte Puggaard. 
Afbud: Louise Lagoni, Ane Qvortrup (suppleant). 
 

 

REFERAT 

 

 
1. Godkendelse af dagsorden og referat. 

Punkterne ønskes fremover delt op i orientering, diskussion og beslut-
ning. 
Punkterne 7 og 11 er udsat til næste møde. 
Med disse ændringer blev dagsordenen godkendt. 
 
Referatet blev godkendt. 
 

2. Meddelelser 
a. Nyt fra årgang 2010. 
b. Nyt fra årgang 2011. 

Der har været møde med Jeanette Møller, om eksamensdatoer 
for dec/jan. 2013. 
 

c. Valgfag – optag. 
Dorte Puggaard har sendt mail ud med optagelsestal. 
 

d. Nye øvelsesundervisere. 
Der er ansat 3 nye holdundervisere (tidligere benævnt øvelses-
undervisere) Nicolas Schunck, Trine Kofoed Veddinge og Laura P. 
Skardhamar. De ”gamle” er stadig ansat. 
 

e. Undervisningsplaner status. 
Oversigter over undervisningen for de 3 årgange 2010-2011-
2012 København og Århus er af Pia Bramming sendt til holdun-
derviserne. 
Fordele og ulemper ved 2 hele dage blev drøftet. 
Studerende fra København ønsker undervisningen fordelt på 3-4 
dage, mens man i Århus ønsker 2 dage. 
Der mangler at blive rettet i nogle enkelte undervisningsplaner 
iht. referat fra sidste møde. 
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Principper for fredagsforelæsninger skal på som punkt på næste 
møde. Merete Wiberg udarbejder et oplæg. 
 

f. Førsteårsfrafald – undersøgelse. 
AU 9 %. 
Emdrup 18 %. 
AU generelt 16-17 %. 
Der bør kunne ydes støtte til studerende med anden etnisk bag-
grund. 
Dette tages op på næste møde. 
 

g. Meritpraksis. 
Ny meritpraksis: Der kommer et revideret forslag fra studie-
nævnet. 
 

3. Øvelsesundervisningen - projekt og forberedelse til udviklingsdag den 
22. august. 

Øvelsesundervisningen (holdundervisningen) bør udvikles, så den  
- Støtter op om modulet 
- Udvikler akademisk faglighed 
Specielle forløb 3 timer, hvoraf den ene time gemmes til specielle forløb 
– såsom studiekredse eller andet. 
 
Der er Udviklingsdag den 22. august fra kl. 10-16. Modul 1 koordinatorer 
og holdundervisere deltager. 
De studerende vil gerne orienteres om, hvad der kommer ud af dagen. 
Det kan meddeles på UFU møde. De studerende fra UFU inviteres even-
tuelt til at deltage 1½ time efter frokost. 
 

4. Godkendelse af undervisningsplan – virksomhedsprojekt (bilag). 
Godkendt. 
 

5. Dispensationsansøgning – reeksamen på modul 5 (bilag). 
Dorte Puggaard undersøger tidligere referat og give Peter og Ditte be-
sked. 
 

6. Studiestart 2012 (bilag - programmer). 
Prisen er i Emdrup kr. 540 og i Aarhus kr. 750 i alt. 
Info koordineres mellem de studerende og Dorte Puggaard. 
Pia Bramming tager en snak med tutorerne i Aarhus om arrangementet. 
Der deltager 35 tutorer, hvilket synes at være mange. 
 

7. Drøftelse af Matematik B som adgangskrav på bachelor. 
Udsat til næste møde. 
 

8. Øget studieaktivitet (bilag). 
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1. Mere undervisning. 
2. Lavere holdstørrelser. 
3. Mere vejledning. 
 
Aktiv deltagelse. 
Eksamensformen bestået/ikkebestået er ikke så ”interessant”. Man gør 
ikke så meget ved et sådant fag. 
Det sociale har stor betydning. 
Både pisk og gulerod virker i kombination. 
Engagement bør drive de studerende. 
Akademisk mundtlighed bør øges på samme måde som skriftlighed. 
 

9. Nye mødedatoer. 
Fredag den 7.9. kl. 12-15. 
Fredag den 5.10. kl. 10-13. 
Fredag den 9.11. kl. 10-13. 
Fredag den 7.12. kl. 12-15. 
Alle dage i lokale A308 i Emdrup og lokale 252 på Trøjborg. 
 

10. Standardforretningsorden. 
Dorte Puggaard sender den ud igen. 

 

11. Henvendelse fra intern censor (bilag). 
Næste møde gennemgås eksamensformer. 
 

12. Censorkorpstilhørsforhold for kandidatuddannelsen. 
Udsat til næste møde. 
 

13. Evt. 

Punkter fra dette møde, som skal på næste møde: 

 

 Førsteårsfrafald. 

Drøftelse af Matematik B som adgangskrav på bachelor. 

Henvendelse fra intern censor. 

Censorkorpstilhørsforhold til kandidatuddannelsen. 

 

Pia Bramming ønskede alle en god sommer. 

 

 

Referent: Laila Parbst 

 

 

 

  

 


