
s. 1 
 

Referat UN-mødet d. 21-10-15. 

Tilstede Emdrup:  

Administrationen: Signe Garp (referent) 

Studerende: Malene Ramfeldt  

Studievejledningen: Lise Rom 

VIP: Ida Winther (formand), Lars Holm, Laura Gilliam 

Tilstede Aarhus: 

Studerende: Rianne H. Slingerland 

 

1) Godkendelse af referat (bilag) og dagsordenen 

Dagsorden godkendt med tilføjelse af pkt. 8 

Rettelser til referat af d. 23.09.2015: 

S. 2: der skal stå ”tilstræber ikke” i stedet for ”ikke kan” (i forhold til overflytning af timer i pkt. 2) 

S.3: der skal stå ”anvisninger” i stedet for ”ordre” (i pkt. 4) 

Ida retter referatet. 

2) Meddelelser 

o Nina (studerende) er stadig en del af UN. Hun er ikke færdig med studiet endnu, som vi troede på 

sidste møde. 

 

o Temakurser er nu faldet på plads og de ligger inde på kursuskataloget. Lokalerne er sendt ind. 

Grunden til, at der er flere kurser i Kbh i forhold til Aarhus er bl.a., at der er flere studerende i Kbh. 

De studerende får oplysninger om temakurserne i uge 44. 

Ida tjekker op på, at der ikke ligger kurser oven i hinanden. 

 

o D. 21. december er der mødedag i afdelingen. Her skal der bl.a. planlægges placering af 

undervisningen for de næste tre år. 

 

o Studievejledningen kommer på besøg i uge 44 og laver årgangsmøde på både AEG og Antro.  

Der er endnu ikke kommet det program. Lise forklarer, at det er en opfølgning på gruppearbejde, et 

statusmøde for hvordan det går samt en samtale om, hvordan man kan planlægge eksamen og hvad 

der venter de studerende i kommende semester. Ida deltager i begge møder. 

Det er ikke en evaluering af undervisningen.  

3) Nyt fra Studienævn v /Lars 
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Vejledning: Pjecen ”Vejledning om vejledning” fra 2011 er ikke længere gældende. Det kan være 

problematisk, da vejledning er en af de få parametre man kan justere op og ned for, i forhold til 

planlægning af undervisning mm. 

Det diskuteres i SN om vejledning burde være en ret til de studerende. SN savner de studerendes 

stemme i denne diskussion.  

Forslag: I stede for, at det er antal ECTS, der udløser vejledningsstørrelsen, kan man vurdere for hvert 

enkelt modul på hver uddannelse, hvor stort vejlednings behovet er. Det skal i så fald være UN’s opgave 

at se på egne moduler, da SN ikke har lige så godt kendskab til alle uddannelser. 

Der er opbakning til dette forslag herfra. 

4) Beskæftigelsesundersøgelsen. v/ ida. (bilag) 

Kommentarer fra UN: Uddannelsen i Pædagogisk Antropologi kan ikke rumme en praktik, da der også er 

30 ECTS feltarbejde. 

Der henvises til, at praktik hører bedre til på BA’en da de der har mere tid. 

Feltarbejde og praktik er sjældent foreneligt, grundet opbygning og forventninger fra 

organisationen/praktikstedet. 

Undersøgelsen baserer sig på 18 besvarelser. Den er altså ret lille og der kan være tvivl om, om den viser 

det rigtige billede. 

Idas notat godkendes med små ændringer. 

Beslutning: Ida skriver et høringssvar til SN for bl.a. at høre hvem undersøgelsen henvender sig til. Er det 

fx denne undersøgelse ministeriet baserer dimensioneringen på? 

De studerende: Det kan være en idé at få tidligere studerende ud på holdene og fortælle om hvad de 

laver nu. På den måde kan det skabe ro for de studerende i forhold til fremtidig karriere. Lise Rom 

beretter om gode oplevelser med netop dette på sit eget hold (AEG).  

5) Høringssvar ang. katelog om prøveformer. Dette var et punkt på sidste UN-møde, og jeg lovede at 

sammenfatte et notat. Det er her vedlagt til godkendelse. (bilag) 

Hørringssvaret godkendes med rettelser fra Laura og administrationen. 

6) Opfølgning på klagesag v/ Ida (overflyttet fra sidste møde) 

Sissel har tilbudt at komme til UN-møde hvis der var behov for dette. 

Klagen drejede sig om proceduren for valgfagstilmelding, lang ventetid i Studiecentret, klagesager der 

bliver væk og studerende, der er blevet talt grimt til i Studiecentret. 

Valgfagstilmelding: Administrationen er klar over dette og beklager. Det skulle der være taget højde for 

dette til næste gang. 
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Det fastholdes, at valgfagstilmeldingen er bindende og, at man derfor ikke kan skifte valgfag, med 

mindre der er tale om usædvanlige forhold. 

Ventetid: Ifølge en ’test’ er der ikke lang ventetid i SC. 

Klagesager: Sissel afviser at disse bliver væk 

Grim tale: Der undskyldes for, at der er blevet talt grimt til studerende i SC. Dette vil ikke forekomme 

igen. 

7) “Vejledning om vejledning” v/Lars 

Se pkt. 3 

8) Procedure for indkaldelse af Londonmodeller v/Lars 

Londonmodellerne skal sættes i værk. Forslag: Ida sender mails til de involverede parterer. 

Londonmodellerne skal være godkendt inden 1. december 2015. Der laves en rokade hvor de bliver 

sendt rundt fra den 20. – 27. november (sidste uge i november). 

Der bliver installeret en ny praksis om, at der skal være et link til studieordningerne i Londonmodellerne. 

Teksten fra studieordningen skal ikke skrives ind i Londonmodellen, men kompetencemålene for 

modulerne skal stå der. 

9) Undervisningsevaluering 

Der er usikkerhed omkring hvilke moduler der skal indgå i den undervisningsevaluering der står på 

nettet. 

Forslag: moduler på 10 ECTS eller mindre skal fritages for evalueringen. 

Som det forholder sig nu, skal man søge dispensation hos studielederen for at blive fritaget 

evalueringen.  

Nødt til at afvente det kommende SN-møde for at få endelig beslutning. 

Punktet skal på dagsordenen til næste UN møde! 

10) Eksamens skyld/plagiat v/ Ida (overflyttet fra sidste møde). (Bilag) 

Der er kommet to pjecer om plagiat og eksamens snyd. En til undervisere og en til de studerende. 

11) Evt.  

o De studerende kunne godt have tænkt sig temakurser i etnicitet og seksualitet. 


