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Møde den: 14. november 2014, kl. 10 – 12 

Emdrup, lokale A112 – videolink til Tåsingegade 3, lokale 1443-313, 

Aarhus  

Uddannelsesfagudvalgsmøde for Kandidatuddannelsen i Pædago-

gisk filosofi 

 

Til stede: Henrik Vase Frandsen (UFU-medlem, VIP), Thomas Astrup Rømer 

(UFU-medlem, VIP), Sune Frølund (UFU-medlem, VIP), Anne Krogsgaard Ni-

elsen (UFU-medlem, stud), Heidi Skau (observatør i UFU, stud), Janus Krage-

rup (observatør i UFU, stud), Asger Sørensen (VIP), Anne Marie Eggert Olsen 

(VIP), Carsten Fogh Nielsen (VIP), Jannie Hjort Pedersen (uddannelseskoordi-

nator), Tove Pedersen (uddannelseskoordinator), Sissel Rendrup Johansen (af-

delingsleder for studieadministrationen i Emdrup)  

 

Fraværende:  

 

Inviterede undervisere, dog ikke til stede: Per Jepsen, Ove Korsgaard, 

Merete Wiberg, Hans Siggaard Jensen, Oliver Kauffmann, Lars-Henrik 

Schmidt, Jørgen Huggler, Kirsten Hyldgaard  

 

Dagsorden: 

     GODKENDT 

REFERAT 

1. Godkendelse af referat 

 

2. Beslutning 

a) Indstilling til Studienævn af ny studieordning 

 

3. Drøftelse 

a) Slutevaluering E13 

b) Slutevalueringer F14 

c) Midtvejsevalueringer E14 

 

4. Orientering 

a) Dimensionering 

b) Tal og tendenser: Optag sommer 14 – fordeling af adgangsgivende ud-

dannelser 

c) Merit og dispensationer 

d) Nyt UFU fra 1.2.2015 

e) Oprydning i ’gamle’ studerende 

 

5. Eventuelt 
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1. Godkendelse af referat 

UFU havde følgende rettelser til referatet af UFU-mødet den 26. september 2014:  

 Side 1: Carsten Fogh Nielsen og Janus Kragerup deltog ikke på UFU-mødet den 

26. september 2014. 

 I referatet står der på side 4: ”De studerendes repræsentanter gør opmærksom 

på, at Pædagogisk filosofisk værklæsning er mere populært end Pædagogisk filo-

sofisk forskningsseminar.” En nærmere undersøgelse efter UFU-mødet viser, at 

det ikke forholder sig sådan alligevel. Pædagogisk filosofisk værklæsning er med 

andre ord ikke mere populært end Pædagogisk filosofisk forskningsseminar. 

Dette skal føjes til referatet. 

 Side 5: Der står, at Janus Kragerup er trådt ud af UFU. Dette er ikke korrekt. Det 

er Jane Straschnaja Pedersen, som er trådt ud af UFU. 

 

UFU godkendte herefter det tilrettede referat af UFU-mødet den 26. september 2014.  

 

2. Beslutning 

a) Indstilling til Studienævn af ny studieordning 

Henrik oplyste, at den nye studieordning for Pædagogisk filosofi med virkning fra 

september 2015 skal godkendes på studienævnsmødet den 3. december 2014. 

 

Henrik orienterede om, at Dekanen har den endelige kompetence til at træffe beslut-

ning vedr. adgangskrav, og at UFU og studienævnet har kompetence til at træffe be-

slutninger i forhold til uddannelsernes struktur og indhold. 

 

Henrik fremlagde bilag 2 a 1 vedr. ændringer af adgangskrav med virkning fra sep-

tember 2015. Mødedeltagerne drøftede bilaget, og UFU besluttede at slette følgende 

sætning på side 1 i bilaget: ”kan påvise interesse for uddannelsen, og”. 

Mødedeltagerne drøftede brug af relevanskriterier i forhold til optag af nye studeren-

de fra september 2015. Sissel fortalte, at relevanskriterierne kun vil være relevante, 

såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser på uddannelsen.  

 

Mødedeltagerne drøftede bilag 2 a 2 vedr. opbygning og eksamensformer i den nye 

studieordning for Pædagogisk filosofi med virkning fra september 2015: 

 

Beslutninger vedr. bilag 2 a 2:  

Modul 2: UFU besluttede, at der i eksamensbestemmelserne skal stå: ”Der stilles et 

antal spørgsmål (…)”. 

 

Modul 4: Gruppeeksamen: Sætningen ”Synopsen tæller ikke med i bedømmelsen” 

skal slettes, således at der er ens regler for individuel eksamen og gruppeeksamen. 

Det skal fremgå af eksamensbestemmelserne, at den mundtlige præstation vægter 

højere end synopsen. Gruppeeksamen – mundtlig eksamen: Det skal være muligt at 

gå til mundtlig eksamen som gruppe. Eksaminationstid: 1 person: 45 minutter, 2 per-
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soner: 60 minutter, 3 personer: 75 minutter. Der skal stadig gives en individuel be-

dømmelse, selv om der er tale om mundtlig gruppeeksamen. 

 

3. semester: Målet er at reducere antallet af eksamener på 3. semester fra 3  

eksamener til 2 eksamener.  

 

Modul 5: UFU besluttede efter lang diskussion, at der skal være et 20 ECTS under-

visningsforløb på 3. semester. Eksamensbestemmelser: Individuel: 15-20 sider, grup-

pe på 2 personer: 20-25 sider, gruppe på 3 personer: 25-30 sider. Specialeskriveøvel-

se på 3-5 sider som afleveres i forbindelse med undervisningen. Eksamensformen er 

skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af undervisningsdeltagelse, som består af 

specialeskriveøvelsen. Syge-/omprøvebestemmelser: Der skal kun være mulighed for 

individuel deltagelse i syge-/omprøve. Henrik udarbejder og sender udkast til syge-

/omprøvebestemmelser til UFU.  

Henrik fortalte, at det fremover stadig er planen at få to forskellige forskningssemina-

rer op at køre. 

 

Valgfag (10 ECTS):  

Pædagogisk filosofisk værklæsning bliver konverteret til et valgfag i den nye studie-

ordning.  

 

Videnskabsteori og Pædagogisk filosofisk værklæsning - eksamensbestemmelser: 

UFU besluttede at reducere forberedelsestiden til 45 minutter og eksaminationstiden 

til 45 minutter.   

Der skal stå følgende i eksamensbestemmelserne: ”Der stilles et antal spørgsmål in-

den for pensum, hvoraf ét skal besvares.” 

 

Individuelt studeret emne: Ordet ’kunne’ skal slettes i pind nr. 3 i formålsbeskrivel-

sen. 

 

Speciale: UFU besluttede, at der enten skal stå ’afhandling’ eller ’monografi’ under 

alle specialevalgmuligheder. 

 

3. Drøftelse 

a) Slutevaluering E13 

Punktet udsættes til næste UFU-møde. 

 

b) Slutevalueringer F14 

Punktet udsættes til næste UFU-møde. 

 

c) Midtvejsevalueringer E14 

Punktet udsættes til næste UFU-møde. 

 

4. Orientering 
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a) Dimensionering 

Henrik orienterede om, at regeringen har fremsat plan for dimensionering af fremti-

digt optag, som bl.a. omfatter Pædagogisk filosofi. Det er pt. regeringens plan at re-

ducere antallet af studiepladser på bl.a. Pædagogisk filosofi i løbet af de kommende 

år. 

 

b) Tal og tendenser: Optag sommer 14 – fordeling af adgangsgivende ud-

dannelser 

Henrik fremlagde tal og tendenser i forhold til fordeling af adgangsgivende uddannel-

ser for optaget 2014. 

 

c) Merit og dispensationer 

Punktet blev sprunget over. 

 

 

d) Nyt UFU fra 1.2.2015 

Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi har fredsvalg, forbeholdt at der ikke 

kommer indsigelser inden 19. november 2014. 

Thomas Rømer og Anne Krogsgaard er valgt til Studienævnet ved Institut for Uddan-

nelse og Pædagogik. Heidi Skau er valgt som suppleant for Anne Krogsgaard. 

 

Til UFU for Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi er VIP'erne Anne Marie Eg-

gert Olsen og Per Jepsen valgt. Af studerende er Janus Kragerup og Anna Fransgaard 

valgt med Mia Skjold Tvede Henriksen som suppleant.  

  

e) Oprydning i ’gamle’ studerende 

Der er blevet afsat midler i år til at rydde op i bestanden af ’gamle’ studerende. Dag 

Munk Lindemann (studenterstudievejleder) har sagt ja til at hjælpe med opgaven. 

Dag kontakter de studerende, som har været i gang længe og som er bagud.   

 

5. Evt. 

Der var intet at berette. 

 

Referent, 

Jannie Hjort Pedersen 

 


