Godkendt referat for UFU-møde 26. juni 2015 for Generel Pædagogik
Deltagere: Frederik Pio (formand), Rasmus Lillemose (næstformand), Ole Henrik Hansen, Per
Fibæk Laursen, Markus Krarup, Lulu Brygger Sørum, Anne Almst.
Afbud: Signe Sølgaard Garp, Lene Johansen, Henrik Christensen, Cecilie Beck.
Ref.: Susanne Bartram
1.

Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendes.

2.

Meddelelser.
Uddannelseskoordinator orienterer, at underviserne har oplevet vanskeligheder i forbindelse med
tilrettelæggelsen af efterårets undervisning grundet den nye arbejdstidsaftale. Aftalen differentierer alle
undervisningsaktiviteter, hvilket gør det vanskeligt at få overblik over de tildelte midler per fag.

3.

Studiestart (bilag 1)
Frederik Pio fremlægger studiestartsprogrammet. Uddannelsesfagudvalget udtrykker stor tilfredshed m.
programmet.

4.

Specialestuderende, status (bilag 2).
Frederik Pio gennemgår oversigten over forventede specialestuderende til efteråret 2015. Det forudses
at fagmiljøet kan løfte opgaven med specialevejledere til efteråret.

5.

Ændrede fagbeskrivelser.
Frederik informerer, at forsøget med at udbyde samme valgfag til 10 ECTS og 20 ECTS ikke har den
store tilslutning til efteråret 2015. UFU beslutter, at Frederik indkalder valgfagskoordinatorerne med
henblik på en videre diskussion af hvilken form 20 ECTS valgfag skal have. UFU ønsker, at der skal
kunne skelnes mellem 10 og 20 ECTS på flere parametre end eksamen.
Generelt i forhold til eksamensformer: Frederik Pio meddeler, at han vil bede fagmiljøet om at
gennemgå uddannelsens eksamensformer i forbindelse med næste studieordningsgennemgang i nævnet.
Der tilstræbes, sammenhæng mellem ECTS og eksamensformer, også på tværs af fagene.

6.

Datarapport til årlig status på GP og UFU’s handleplan jf. drøftelse på sidste møde (bilag 3-5)
Frederik refererer til sidste mødes gennemgang af datapakken for Generel Pædagogik. Konklusionen i
den forbindelse var, at uddannelse lever fint op til de formelle krav, men mindre godt i forbindelse med
den sociale og faglige trivsel. Frederik har efterfølgende udarbejdet oprids af drøftelserne, samt
udarbejdet afrapporteringsskema vedr. emnerne Optjening af ECTS, Frafald, Internationalisering og
Faglig trivsel.
UFU godkender skemaet med tilføjelserne: Internationalisering tages ud af skemaet da det ikke er
relevant for GP. Frafald: for at skabe bedre kobling mellem semestrene (særligt 2. og 3.) skal
undervisere introducere næste semester i slutning af foregående semester.

7.

Undervisningsevaluering af F15 modulerne (bilag 6 og bilag 6a-h)

Frederik fremlægger samlet notat af undervisningsevalueringen for F15. Der er en forbedring af
svarprocenten. UFU godkender notatet, som videresendes til SN.
Der kommenteres på konkrete moduler fra de studerende. Frederik følger op ved at tage kontakt til de
relevante undervisere.
8.

GP alumneforening*
GP har en alumneforening. Der kan læses om foreningen på hjemmesiden. Rasmus foreslår at tage
kontakt til foreningens formand med henblik på at invitere ham med til et UFU-møde og diskutere et
samarbejde mellem alumne og studerende. UFU godkender og Frederik inviterer.
Punkt til næste møde.

9.

Eventuelt
Intet under evt..

*) Motivation: Generel Pædagogik kan vinde på, at få en alumne forening, der kan vedligeholde og facilitere
kontakt til tidligere studerende, for at kunne skabe et stærkere GP miljø. Rasmus
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