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Mødedato: 6. juni 2019, 13.00-15.00 
Mødested: Aarhus: lokale 1483-523 (Det gule rum), København: lokale D118 
Mødeemne: Uddannelsesnævnet for Kandidatuddannelserne i pædagogisk antropo-
logi og AEG 
 
Deltagere:  
Medlemmer: Gritt B. Nielsen (forperson - mødeleder), Laura Gilliam (VIP), Jakob 
Krause-Jensen (VIP), Mathias Bødker Rubach-Larsen (næstforperson), Cathrine Pors-
bjørn Schmidt (stud) 
Suppleanter: 
Observatører: 
Sara Hauge Pedersen (stud), Mikala Erlik (stud)  
Tilforordnede: Ida Wentzel Winther (afdelingsleder), Natasja Thandi Kappel Peder-
sen(AAU), Lise Skjøt Møller (VEST), Kim Behrens Jessen (SNUK) 
 
Afbud: 
 
 
 
 

Referat 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt med sletning af pkt. 3f 
 

2. Godkendelse af referat fra forrige møde  
Referatet blev godkendt. 
Der var enighed om at filen gerne må være word, så det er lettere at kommen-
tere. 
 

3. Meddelelser 
a. Nyt fra Studienævnet 

o Der blev drøftet studieordningsændringer, hvor der er deadline 
for indmeldinger d. 14. juni (se også pkt. 6) 

o Der blev drøftet mentorordning, hvor det kan være at pæd.ant og 
AEG undtages, da der er en allerede eksisterende vejlederordning. 

o Studieledertal – overordnet set går det udmærket på DPU. 
o Kvalitetssikring af kompendier – studerende med læsevanske-

ligheder har store udfordringer med pdf-filer. Studieleder Eva Vi-
ala arbejder med dette. 

o Studieintensitet kommer sikkert til at være et punkt i efteråret, da 
der er fokus på dette i fakultetsledelsen. 

b. Nyt fra afdelingsleder 
o Der er Arts Uddannelsesdag d. 25/2-2020. Alle opfordres til at re-

servere dagen. 
o Tallene for specialeaflevering er kommet. De er lidt lavere end sid-

ste år og der skal derfor måske overvejes om der skal gøres noget i 
denne forbindelse. 
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c. Nyt fra studievejledningen 
o Efterårssemesteret er planlagt med bl.a.: 

 Semestermøder for alle studerende i uge 45.  
 Studieværktøjs workshop i uge 36 
 Ny tiltag er et webinar om It-værktøjer i uge 34 (online) 

d. Nyt fra administrationen 
o Der blev orienteret om nyhedsbrev fra Arts studier. Kim eftersen-

der det efter mødet. Der blev påpeget at ikke alt er relevant for 
DPU, hvorfor der er blevet brugt unødigt krudt på at sætte sig ind 
i irrelevante papirer, og det blev derfor aftalt at Gritt og Kim frem-
over vurderer relevansen inden der udsendes materiale. 

e. Nyt fra de studerende og alumneforeningen 
o De studerende ønsker sidetal på powerpoints. 
o Mikkel Enevoldsen fra PAF har spurgt til dato for festen og om 

PAF skal have en rolle. Ida og Gritt arbejder på at finde VIP-an-
svarlige for festen i hhv. Emdrup og Aarhus. og det blev opfordret 
til at PAF deltager. Jakob ønskede at deltage i planlægningen af 
festen i Aarhus. 

o Der blev efterlyst et standard-brev om Feltarbejdet, der kan ud-
sendes til evt. organisationer der laves feltarbejde i. Det blev af-
talt, at Cathrine og Mikala, suppleret af Laura, laver et udkast, 
som UN så kan se på. 

o De studerende finder Uddannelseszooms spørgsmål omkring in-
tensitet uklart, hvilket giver meget lave tidsangivelser. Der skal 
gerne informeres bedre om hvad de studerende skal tænke med 
som en del af deres studie-aktivitet. 
 
 

4. Rapport fra censorformandskab og redegørelse for brug af intern 
censur (Ida) 
Censorformandens årsberetning blev gennemgået. Der var nogle punkter til 
opfølgning bl.a. udpegning af nye censorer og en intern drøftelse angivelser for 
litteraturlister. Der ser ikke ud til at være et issue med smal udpegning af cen-
sorer længere, hvilket er positivt.  
 
Intern censur: 
Studienævnet har ønsket, at anvendelsen af intern bedømmelse følger de  an-
givne retningslinjer. Det er lagt ud til UN, hvorledes der skal sikres at ret-
ningslinjerne overholdes. Der var en række kommentarer til det udsendte ma-
teriale, som vil blive vendt med administrationen. 
I efterårs-semestret er der kun intern censur på modul 6, feltrapporterne. Ida 
gjorde opmærksom på, at det er eksamenskontoret, der fordeler feltrapport-
opgaverne mellem interne bedømmere. Underviserne har ønsket, at opga-
verne ”bunkes”, så der ikke skal koordineres med alt for mange kolleger, hvil-
ket er enormt tidskrævende, da stort set alle VIP’er fungerer som både vejle-
dere under feltarbejdsforløbet. Herudover er der ikke opsat kriterier for forde-
lingen, men der er gjort et stort arbejde for at sikre en god fordeling, som kun i 
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meget lav grad gik imod retningslinjerne, hvilket i de specifikke tilfælde skyl-
des faglige eller ansættelsesmæssige hensyn. UN var tilfredse med dette, og de 
studerende udtrykte fuld opbakning til arbejdet.  
 

5. Godkendelse af handleplaner 
UN behandlede udkast til handleplaner, som er blevet justeret siden sidste 
UN-møde og efter møde med Studieleder. Der var kun enkelte kommentarer 
og forslag til udkastene, som vil blive indarbejdet. 
 
UN indstillede de reviderede handleplaner til Studienævnet. 
 

6. Revision af studieordninger.  
Der var indmeldt ændringer til Feltarbejde på begge uddannelser. Begge dele 
blev godkendt.  
 
Der er ikke helt klart, om der i studieordningen skal specificeres noget om-
kring eksamens-sprog på AEG. Gritt og Kim ser på dette og melder tilbage til 
UN. 
 
Der har tidligere været overvejet ændringer af Selvstuderet emne (valgfag B) 
og strukturen på 2. semester af pæd.antro. Det sidste er et planlægnings-
spørgsmål, som ikke kræver studieordningsændring, mens en fjernelse af det 
selvstuderede emne vil kræve en stor revision, som ikke bør være lige nu. 
Der var ikke yderligere ønsker om ændringer i studieordninger i denne om-
gang.  
 

7. Idébank:  
De studerendes udkast til Idébank blev præsenteret. De studerende foreslog, 
at LinkedIn og PAF blev inddraget i opbygningen. Det blev foreslået, at det 
også kunne være på Blackboard. Det skal undersøges hvilken løsning, der vil 
være den mest langtidsholdbare og som vil nå længst ud, og som kan løftes ad-
ministrativt. Det blev foreslået, at det forsøges at lave en samlet liste over alle 
titler på specialer, samt evt. abstract, hvis det er muligt. Det blev foreslået, at 
de studerende via PAF spørger tidligere studerende, om de vil være med til at 
biddrage til en sådan liste og så udvikle det derfra. 
Natasja gjorde opmærksom på, at der arbejdes på noget lignende fra AAU’er-
nes side, hvor det er på dagsorden til næste møde. UN besluttede derfor, at der 
skal følges op efter AAU’erns møde, gerne på mødet i september.   
 

8. Datoer for møder i E19 
Følgende mødetidspunkter blev vedtaget: 
- 16/8 kl. 13.00-15.00 (SN 23/8) 
- 12/9 kl. 12.30-14.30 (SN 26/9) 
- 10/10 kl. 12.30-14.30 (SN 28/10) 
- 12/11 kl. 12.30-14.30 (SN 26/11) 
- 3/12 kl. 12.30-14.30 (SN 17/12) 
- 16/1-20 kl. 12.30-14.30 (SN 30/1-20) 
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9. Behandling af UV-planer 
- Den normale praksis har været, at en VIP og en studerende kvalitetssikrer 

undervisningsplanerne. Gritt fordeler planerne til de relevante. Der skal 
meldes tilbage til Gritt d. 18. juni 2019, da det skal på studienævnsmødet 
d. 21. juni.  
 

10. Eventuelt 
Intet. 

 
Mødet sluttede 14.58 


