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Møde den 7. marts 2014, kl. 12-13 

Emdrup lokale D120 

Uddannelsesfagudvalgsmøde for Kandidatuddannelsen i Pædago-

gisk antropologi 

 

Til stede: Lars Holm (VIP), Ida Wentzel Winther (VIP), Anne Leavy (stud.), 

Asbjørn Berg (stud.), Nina J. Dahl (stud.), Jannie Hjort Pedersen (uddannelses-

koordinator) 

 

Fraværende: Gritt B. Nielsen (VIP) 

 

Dagsorden: 

    GODKENDT  

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 

2.    Godkendelse af referat 

3.    Meddelelser 

4.    Eksamensform og eksamensforvaltning på tematisk kursus A 

5.    Evaluering af undervisningen på pædagogisk antropologi E 13 

6.    Specialevejledningssituationen 

7.    Forslag til skabelon for Londonmodel 

8.    Eventuelt 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Nyt punkt 5b vedr. optag på Pædagogisk antropologi og AEG blev føjet til dagsorde-

nen. UFU godkendte herefter den reviderede dagsorden. 

 

2. Godkendelse af referat 

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

 

3. Meddelelser 

 

Meddelelser fra Studienævnet: 

Asbjørn, som også er studienævnsrepræsentant, havde følgende meddelelser fra sid-

ste studienævnsmøde:  

 

 Alle studieordninger blev godkendt af Studienævnet på sidste studienævnsmøde. 

Nogle studier ønsker at lave forskellige bestemmelser for hhv. omprøver og syge-

prøver. 

 

 Der er kommet en ny IUP-strategi for 2020.  

 

 ARTS opfordrer til at overveje at udbyde valgfag, som kan følges af studerende på 

andre uddannelser.  
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 Studiestart kommer til at ligge forskudt af hinanden i Aarhus og Emdrup, således 

at der fremover ikke er overlap mellem studiestart i Aarhus og Emdrup. 

 

 Uddannelseskompas er skudt til hjørne. Med et uddannelseskompas forstås et 

dokument, hvori der formuleres nogle overordnede principper for uddannelse og 

læring, der skulle/kunne være retningsgivende for, hvordan IUP fremover skulle 

tænke uddannelse/r.  

 

4. Eksamensform og eksamensforvaltning på tematisk kursus A 

Studerende på 2009 ordningen, som følger et Tematisk kursus A i foråret 2014, var 

blevet stillet i udsigt, at de kunne gå op til mundtlig eksamen i april efter 2009 ord-

ningens bestemmelser. Lederen af Studieadministrationen, Sissel Rendrup Johansen, 

har efterfølgende afvist at afholde mundtlig eksamen i april pga. manglende medar-

bejderressourcer.  

 

UFU var enige om, at der er tale om en principiel sag. UFU besluttede at udarbejde en 

klage og sende denne til Sissel Rendrup Johansen med kopi til uddannelseschef Leo 

Normann Pedersen.   

 

5.    Evaluering af undervisningen på pædagogisk antropologi E 13 

UFU behandlede evalueringer af undervisningen på Pædagogisk antropologi i efter-

året 2013. UFU havde følgende kommentarer: 

 

Modul 1: Nina og Anne gjorde opmærksom på, at spørgeskemaerne bliver sendt ud, 

før at de studerende har modtaget deres vejledertildeling, vejledning og eksamens-

spørgsmål. Dette forklarer, hvorfor mange studerende siger, at de ikke har modtaget 

nogen vejledning. 

 

UFU konkluderede, at der ikke kan foretages handlinger på baggrund af evaluerin-

gerne. På baggrund af tidligere interne evalueringer i samarbejde med studerende er 

der allerede foretaget korrektioner i forhold til det kommende semester.  

 

Principiel diskussion: Lars spurgte, om det er etisk i orden, at kommentarerne i eva-

lueringerne gøres offentlige for alle UFU-medlemmer, eller om de kun skal være of-

fentlige for UFU-lederen? UFU besluttede, at kommentarerne skal gøres offentlige for 

alle UFU-medlemmer, dog har UFU-lederen ret til at anonymisere kommentarerne, 

hvis UFU-lederen skønner det nødvendigt. 

 

5b.  Optag på Pædagogisk antropologi og AEG 2014 

Lars er blevet kontaktet af studieleder Eva Viala vedr. optag på Pædagogisk antropo-

logi og AEG. Eva Viala foreslår, at optaget på Pædagogisk antropologi fremover redu-

ceres med 20 procent for at øge gennemførselsprocenten. 
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UFU meddeler Eva Viala, at UFU er indforstået med at reducere optaget, således at 

optaget fastsættes til 140 uden 20% overbooking. Det blev i den forbindelse bemær-

ket, at uddannelsen med den nye studieordning på nuværende tidspunkt har en sær-

deles god gennemførelsesprocent, og at den nye studieordning generelt må vurderes 

som solid i forhold til at møde fremdriftsreformens udfordringer. 

UFU meddeler endvidere Eva Viala, at optaget på AEG fastsættes til 4o med 20% 

overbooking, Optaget på MA in AEG var i 2013 fastsat til 60, således at der også på 

denne uddannelse sker en reduktion af optaget på 20%. 

 

6.    Specialevejledningssituationen 

Lars orienterede om, at der er akut mangel på specialevejledere på Pædagogisk an-

tropologi pga. mangel på timer blandt underviserne. UFU besluttede at rette henven-

delse til Eva Viala omkring situationen. 

 

7.    Forslag til skabelon for Londonmodel 

Punktet udsættes til næste UFU-møde.  

 

8.    Eventuelt 

Der var ingen kommentarer til dette punkt. 

 

 

 

Referent, 

Jannie Hjort Pedersen 

 


