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Tilstede: Mette, Michael, Marianne, Mads, Jesper, Lise, Lars, Nana, Jakob, Ida, Sally. 

Afbud: Laura, Niels, Gritt, Dil, Karin V, Eva og Susan Wright. 
Referent: Nete Wang 

 

1) Godkendelse af dagsorden. 
Dagsorden godkendt. 
 
2) Godkendelse af referat (Udkast vedlagt) 
Referat godkendt. 
 
3) Meddelelser 
Karen Ida Dannesboe forsvarer sin Ph.d. i dag. 
 
4) Årets optagelsestal på kandidatuddannelserne på DPU 
Der er ifølge de seneste tal optaget 133 studerende på Pæd. Antro. Fordelingen er 84 i 
København og 49 i Århus. Kapaciteten var beregnet til 168 med overbooking og 140 uden 
overbooking. Problemerne omkring regulering/styring af optag tages op på førstkommende 
studienævnsmøde.  
 
 
5) Strategi for Arts og IUPs (DPUs) strategi, strategikort og handlingsplan (Bilag fremsendt) 
(Deadline for høringssvar 11. september) 
Lars præsenterede strategiplanen for ARTS, IUPs strategi samt handlingsplan. Jakob bemærkede 
at teksterne mest handlede om vækst og mindre om indhold. Jesper påpegede, at 
strategiplanernes detaljerede udformning skabte et betydeligt kontrolbehov og påpegede 
desuden, at instituttets tre strategiske hovedområder – Early Childhood (0-8 år), Grundskolen og 
Lifelong Learning havde en høj prioritet i strategiplanen. Lars gjorde opmærksom på, at vi med 
den engelsksprogede master kunne glæde os over at være på forkant i forhold til den høje 
prioritering af nye internationale uddannelser i strategiplanerne. 
 
Derudover gav Lars udtryk for, at mængden af informationer omkring ARTS strategiplaner efter 
hans opfattelse fremstod overvældende og noget uoverskuelige for den enkelte medarbejder. 
Man kunne forestille sig en mindre detaljeringsgrad i de overordnede strategiplaner og en mere 
lokalt forankret udviklingsproces.  
De studerendes repræsentanter bemærkede, at antallet af arbejdstimer til udarbejdelse af 
strategiplanerne måtte have været meget betydeligt. 
Lars oplyste, at der ikke forventes høringssvar fra lærergruppen, og efter en kort drøftelse var 
der enighed om, at lærergruppen opfordrede SN til at udforme et høringssvar.  
Lars vil kontakte Studienævnsformanden Henrik Vase Frandsen vedr. lærergruppens holdning til 
høringssvar på strategiplanen. 
 



6) Dimittendundersøgelsen 
Lars præsentrede AUs dimittend undersøgelse 2011 for IUP/DPU. Svarprocenten var meget lav, 
og derfor undrede flere sig over, at der er brug ressourcer på at udarbejde og trykke rapporten. 
 
7) Censorkorps – nybeskikkelser 
Den rutinemæssige 3-årige udskiftning af 25% af censorkorpset er nu gennemført. 
Censorformanden Thomas Ellegaard og Lars har drøftet det store antal ansøgere, og 
censorformanden har nu truffet beslutning om, hvem der beskikkes til korpset. En oversigt over 
de ud- og indtrådte censorer i korpset blev omdelt. De nye navne på listen vil blive udbygget 
med oplysninger om fagligheder for den enkelte censor så hurtigt som muligt.  
 
8) Indstilling til IUP´s (DPU´s) aftagerpanel 
Der er truffet beslutning om, at der skal oprettes et aftagerpanel til afløsning af det tidligere 
aftagerråd. Vi er på Pæd. Antro. blevet bedt om at foreslå 2 repræsentanter. 
Lars forslog Allan Baumann fra BUPL og Signe Rønberg Hansen fra DM, hvilket der var opbakning 
til. 
 
9) Status for arbejdet med studieordningsrevisionen 
Det næste møde den 5.10-12 er et heldagsmøde, hvor den nye studieordning skal færdiggøres. 
Laura gjorde opmærksom på, at der er behov for en samlet diskussion og beskrivelse af 1. 
semester. Derudover blev det nævnt, at der er behov for både at udarbejde den formelle og 
mere ”runde” studieordningstekst og en ”praksistekst ”, der rummer mere konkrete mulige 
temaer i undervisningen i første semester.  
 
Mette foreslog at den engleske studieordning samt studieordningen fra Uddannelsesvidenskab 
sendes til alle inden næste møde. 
 
10) Nyt om den engelsksprogede kandidatuddannelse 
Erasmus Mondus uddannelsen må ikke ligne eksisterende uddannelser og er blevet afvist.  
Den engelsksprogede uddannelse er godkendt- Den kommer til at hedde MA in Antropologi of 
Education og Globalisation. Den forventes at starte sommeren 2013. Den er gratis ”for 
EU/EEA/Swiss citizens”, og kommer til at koste 9.100 EUR om året for alle andre. 
 
11) Studienævnets oplæg om studieaktiviteter og studiemiljø (se bilag) 
 
”Faglighed og fæller”( se bilag) er en del af Studienævnets svar på ARTS Strategiplan. Heraf 
fremgår det blandt andet, at der undervises i 13 uger pr. semester og 8 timer min. pr. uge, og at 
der i gennemsnit kalkulers med hold på 30-50. 
 
12) Evt. 
For at styrke markedsføringen af den engelsksprogede uddannelse bedes alle sende oplysninger 
til Lars om universiteter, institutter og enkeltpersoner, det kunne tænkes at være relevant at 
orientere om den nye uddannelse. Lisbeth Hartmann og Karsten Henriksen er koblet på 
markedsføringen og er i gang med at udarbejde en flyer. 
 
Sue og Gritt er medlemmer af et netværk af forskere, der beskæftiger sig med undervisning af 
internationale studerende på universiteter. Næste møde afholdes på DPU. Lars vil undersøge om 
der er interesse i lærergruppen for at deltage.  
 
Der var stor kritik af brugen af Aulaen som undervisningslokale. Der arbejdes på en ny plan for 
lokalefordeling i 2013.  



Jakob ønskede en diskussion af optagelseskriterierne med henblik på en opstramning. Laura 
foreslog, at vi på et kommende møde diskuterer optagelseskriterier, mentorordninger, 
holdstørrelser m.m. 
 
 

 

 

 


