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Møde den 12. september 2014, kl. 12-13 

Emdrup lokale D120 

Uddannelsesfagudvalgsmøde for Kandidatuddannelsen i Pædago-

gisk antropologi 

 

Til stede: Lars Holm (VIP), Gritt B. Nielsen (VIP), Ida Wentzel Winther (VIP), 

Asbjørn Berg (stud.), Nina J. Dahl (stud.), Anne Leavy (stud.), Jannie Hjort Pe-

dersen (uddannelseskoordinator) 

 

Fraværende:  

 

Dagsorden: 

     GODKENDT 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 

2.    Godkendelse af referat 

3.    Meddelelser 

4.    Evaluering af studieintroduktion i Århus og Emdrup 

5.    Status for efterårets projekter 

6.    Ny uddannelsesøkonomi på MA in AEG 

7.    Procedure for udbud af valgfag 

8.    Intern censur – hvordan gør vi det 

9.    Principper og timetal for vejledning, modulansvar m.m. på baggrund 

        af den ny tjenestetidsaftale 

10.  Evt. afholdelse af internt seminar m.h.p. revision af studieordning 

11.   Eventuelt 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Punkt 9 udgik og blev overflyttet til det efterfølgende lærermøde. 

Nyt punkt 9 vedr. valg til UFU og studienævn blandt studerende på MA in AEG blev 

føjet til dagsordenen. UFU godkendte herefter dagsordenen. 

 

2. Godkendelse af referat 

UFU godkendte referatet af UFU-mødet den 6. juni 2014.   

 

3. Meddelelser 

Studieleder Eva Viala er sygemeldt i længere tid. Tomas Højgaard er konstitueret 

studieleder frem til efterårsferien. 

 

Optag: Lars vil på næste studienævnsmøde komme med forslag til, at studienævnet 

retter henvendelse til Dekanatet om, at uddannelserne optager det antal studerende, 

som der er pladser til. 

 



 

 

    

Side 2/3 

 

 

 

4. Evaluering af studieintroduktion i Århus og Emdrup 

Gritt sagde, at studieintroduktionen for AEG var mindre intensiv end sidste år, men 

det virkede til, at de studerende var begejstrede.  

 

Asbjørn oplyste, at studieintroduktionen for Pædagogisk antropologi i Aarhus gik 

fint. Der er dog noget planlægningsmæssigt i forhold til velkomsttalen/den formelle 

velkomst, som denne gang foregik om eftermiddagen, som der skal tages hensyn til 

næste år.  

 

Ida sagde, at facilitering af studiegrupper på Pædagogisk antropologi i København ik-

ke fungerer optimalt. Det fungerer mere optimalt i Aarhus, så det vil være en god idé 

at trække på erfaringerne fra Aarhus. 

 

Nina oplyste, at studieintroduktionen for Pædagogisk antropologi i København gik 

godt. Der er kommet positive tilbagemeldinger fra de studerende og det sociale virke-

de til at fungere bedre end tidligere. 

 

5. Status for efterårets projekter 

Gritt oplyste, at efterårets projekter på AEG - på nært et enkelt - er på plads.  

Lars meddelte, at forsøgsordning med specialeseminarer ved Bjørg Kjær bortfalder. 

Lars opfordrede til at tænke i nye og større projekter i forhold til næste år. 

 

6. Ny uddannelsesøkonomi på MA in AEG 

Break-even er omkring 35 studerende, hvilket er problematisk i forhold til uddannel-

sesøkonomien på MA in AEG, hvor der optages færre end 35 studerende om året. Der 

er derfor blevet åbnet op for en ny og bedre norm for små uddannelser. 

 

7. Procedure for udbud af valgfag 

Lars uddelte bilag vedr. procedure for udbud for valgfag. UFU drøftede proceduren. 

Der skal følges op på punkt 6 vedr. regulering af holdstørrelse. Jannie følger op på 

punkt 6.  

Ida mente, at der skal stå i procedurebeskrivelsen, hvordan vi sikrer, at der er en fag-

lig spredning blandt valgfagene. UFU tilsluttede sig dette synspunkt. Lars tilføjer 

punkt i procedurebeskrivelsen herom. 

 

8.    Intern censur – hvordan gør vi det 

Lars foreslog, at vi i forbindelse med næste studieordningsrevision indfører, at alle 

interne prøver med karaktergivning ud fra 7-trinsskalen skal være med intern censur 

(dvs. en eksaminator og en intern censor). UFU godkendte forslaget.  

 

9.    Valg til UFU og studienævn blandt studerende på MA in AEG 

Gritt spurgte, om de udenlandske studerende har mulighed for at stille op til UFU og 

studienævn, og hvad udmeldingen til de udenlandske studerende skal være? Det blev 
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aftalt, at de studerende kan kontakte Anne Leavy omkring det at være UFU-medlem. 

Gritt informerer de studerende herom. 

 

10.  Evt. afholdelse af internt seminar m.h.p. revision af studieordning 

UFU kan få midler fra instituttet til at afholde internt seminar med henblik på revisi-

on af studieordning. UFU besluttede at afholde et internt seminar fra kl. 10-16 i pri-

mo november med efterfølgende hygge på Campus Emdrup  

 

11.   Eventuelt 

Der var intet at berette. 

 

Referent, 

Jannie Hjort Pedersen 


