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Møde den 4. april 2014, kl. 12-13 

Emdrup lokale D120 

Uddannelsesfagudvalgsmøde for Kandidatuddannelsen i Pædago-

gisk antropologi 

 

Til stede: Lars Holm (VIP), Gritt B. Nielsen (VIP), Karen Ida Dannesboe 

(VIP), Anne Leavy (stud.), Asbjørn Berg (stud.), Nina J. Dahl (stud.), Jannie 

Hjort Pedersen (uddannelseskoordinator) 

 

Fraværende: Ida Wentzel Winther (VIP) 

 

Dagsorden: 

GODKENDT  

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 

2.    Godkendelse af referat 

3.    Meddelelser 

4.    Drøftelse af forslag til procedure for indstilling af afdelingsleder 

5.    Eksamensforvaltning på tematisk kursus A 

6.    Forslag til skabelon for Londonmodel 

7.    Eventuelt 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Nyt punkt 7 vedr. procedure for UFU’s godkendelse af London-modeller foråret 2014 

og nyt punkt 8 vedr. valg af næstformand for UFU blev føjet til dagsordenen. UFU 

godkendte herefter den reviderede dagsorden. 

 

2. Godkendelse af referat 

UFU godkendte referatet af UFU-mødet den 7. marts 2014.  

 

3. Meddelelser 

Meddelelser fra Studienævnet: 

Asbjørn og Lars havde følgende meddelelser fra sidste studienævnsmøde: 

 

 Fremdriftsreform: Studieleder Eva Viala og Institutledelsen har besluttet at æn-

dre kravet til optag, således at optaget fra 2015 ikke kun skal baseres på karak-

tergennemsnit, men i stedet skal baseres på karaktergennemsnit og en uddannel-

sesfaglig relevansbeskrivelse. Lars orienterede om, at han ikke er fortaler for den 

nye optagelsesprocedure, da det vil være meget ressourcekrævende at læse og 

vurdere de uddannelsesfaglige relevansbeskrivelser, samt at der ikke er belæg 

for, at uddannelsesfaglige relevansbeskrivelser har en positiv indvirkning på 

gennemførslen. 
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 Specialevejledning: Der er givet tilladelse til flere overarbejdstimer blandt 

VIP’erne, da der mangler specialevejledere. Udmeldingen fra Studienævnet er, at 

alle studerende skal have en specialevejleder ved indgangen af 4. semester, dvs. 

senest den 1. februar. 

 

4. Drøftelse af forslag til procedure for indstilling af afdelingsleder 

Der er efter mødeindkaldelsens udsendelse blevet indkaldt til institutmøde i dag fra 

kl. 13-14, hvor det skal drøftes, hvordan dialogen mellem afdelinger, UFU og institut-

ledelsen i forhold til indstilling af afdelingsledere skal organiseres. Derfor foreslog 

Lars, at hans forslag til procedure for indstilling af afdelingsleder (bilag 2) drøftes på 

principielt niveau.  

 

Gritt havde følgende spørgsmål til forslaget: Hvad er Afdelingens VIP-møde og hvem 

skal deltage? Lars forklarede, at afdelingen kun skal bestå af VIP’er, og ikke af D-

VIP’er eller Ph.d.-studerende mv. UFU drøftede, hvorvidt VIP-møderne skal være 

åbne for alle. UFU opfattede forslaget således, at man på VIP-møderne kan beslutte, 

at man gør et punkt lukket, således at det kun skal diskuteres og besluttes af afdelin-

gens medlemmer.    

 

5. Eksamensforvaltning på tematisk kursus A 

Lars har fået en henvendelse fra en studerende om, hvornår omprøven i Tematisk 

kursus A finder sted. Lars har kontaktet Studiechef Sissel Rendrup Johansen herom. 

Lars foreslår, at vi (dvs. Lars og de relevante studieadministrative medarbejdere) 

fremover i god tid inden semesterstart mødes og laver en eksamensplan for det 

kommende semester. 

 

6. Forslag til skabelon for Londonmodel 

UFU godkendte forslaget til skabelon for Londonmodel. 

 

7. Procedure for UFU’s godkendelse af London-modeller foråret 2014 

Londonmodeller skal godkendes af Studienævnet den 26. maj 2014. UFU fastsatte 

deadline for undervisernes indsendelse af Londonmodeller til den 19. maj 2014.   

 

8. Valg af næstformand for UFU 

UFU valgte Anne Leavy som næstformand for UFU. 

 

9. Eventuelt 

Der var ingen kommentarer til dette punkt. 

 

 

 

Referent, 

Jannie Hjort Pedersen 


