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REFERAT

Til stede: Henrik Vase Frandsen, Sune Frølund, Thomas Astrup Rømer, Jørgen Huggler, Nina Eriksen, Christian Holm Clausen.
Fraværende: Jacob Auring Grimm

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Meddelelser fra UFU-leder:
 Meritter og dispensationer
 Nyt fra Studienævnet
4. Drøftelse af fælles mundtlig eksamination ved gruppeprøve
5. Beskrivelse af Valgmodul - se bilag
6. Undervisningsevaluering E12: se de overordnede besvarelser på: Pædagogisk

filosofi – overordnet
7. Akademisk Skrivecenter (Jacob Auring Grimm). Gæst Helle Hvass (12.0012.30)
8. Studiemiljøunderstøttende projekter - bilag udleveres på mødet
9. Evt.

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt
Ad 2. Godkendelse af referat
Nina Eriksen gjorde opmærksom på, at hun var til stede ved sidste møde. Jacob retter
til i referatet og lægger det på hjemmesiden.
Ad. 3 Meddelelser fra UFU-leder:
Meritter:
UFU-leder informerer om, at han forvalter meritter ud fra, at valgmodulet er meget
frit, imens de øvrige moduler i højere grad er bundet. Derfor har en studerende fået
afslag på at tage et modul fra pæd. soc. til forskningsmodulet. Derudover er der givet
et afslag til at få meritoverført et BA-fag, da niveauet ikke var vurderet højt nok til
valgfag.
Dispensationer:
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Teamkoordinator
Dato: 30. maj 2016
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UFU leder informerer om, at man skal have en særlig årsag til at få dispensation fra
en eksamensform. Der er ikke givet dispensation, men under pkt. 4, skal der diskuteres hvorvidt eksamensformen på f.eks. valgmodulet skal ændres.
Nyt fra Studienævnet
UFU-leder fortæller, at han fortsætter som formand for studienævnet et år mere.
Ved sidste SN- møde var APV’en på dagsorden og UFU-leder kunne fortælle, at alle er
enige om, at de grelle tal truer uddannelsernes kvalitet.
En god nyhed er, at der forhåbentlig snart bliver slået et adjunktur/lektorat op på
pæd. filosofi med arbejdssted i Århus.
SNs holdning er, at forskningsmiljøerne ikke skal være bundet til de specifikke campusser, men være delt over sundet. Undervisningsudbuddet skal desuden være det
samme på begge campusser.
Der forhandles i øjeblikket på timenormerne for vip.
Der indføres adgangsbegrænsning på filosofi i 2014 på 80 studerende.
Der undervises af dvip på 48% på dette semesters undervisning på filosofi, hvilket er
for meget.
Der er et stort pres på specialevejlederne, hvilket gør det svært for UFU-leder at finde
vejledere til de studerende, der skal i gang med specialet. UFU-leder overvejer mulige
løsninger for at lette fordelingsbyrden og sørge for at de studerende får en vejleder
hurtigere.
Ad. 4 Drøftelse af fælles mundtlig eksamination ved gruppeprøve
UFU-leder forklarer hvordan eksamen nu er beskrevet i studieordningen. UFU diskuterer fordele og ulemper ved en fælles mundtlig gruppeeksamen, og bliver enige om,
at indføre denne eksamensform. UFU-leder vil lave et skriv om hvordan det kunne
foregå.
Ad 5. Beskrivelse af Valgmodul - se bilag
Oprindelig var tanken med valgfagsmodulet, at man skulle vælge et specifikt fag på en
anden uddannelse. UFU diskuterer hvor frit Valgmodulet skal være. På nuværende
tidspunkt kan man vælge imellem enten Videnskabsteori, valgfagskataloget/andre fag
på andre universiteter eller virksomhedsprojekt. UFU vedtager 4 imod 1 at indføre
muligheden for at tage et frit individuelt studeret emne som valgfag.
Ad 6. Undervisningsevaluering E12:
UFU-leder tager de enkelte evalueringer for modulerne med de respektive undervisere. UFU-leder kan desuden fortælle, at der har været en del tekniske fejl.
Svarprocenten har dog været lidt højere på filo end andre - med 28%.
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Flere undervisere har forsøgt sig med at gennemføre evalueringen i undervisningens
sidste gang. Det kunne man med fordel gøre igen.
Der er desuden relativt mange der ikke mener, at de har fået vejledning i forbindelse
med eksamen. UFU er usikre på, om de studerende ved, hvad vejledning er.
De studerende er meget glade for deres studiegrupper.
I SN er der nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder videre på at få lavet en evaluering,
som man i højere grad kan bruge.
Henrik laver et notat om evalueringen fra filo..
Ad 7. Akademisk Skrivecenter (Jacob Auring Grimm). Gæst Helle Hvass
(12.00-12.30)
Helle fortæller, at hun har oplevet at de studerende på pædagogisk filosofi ikke får
det, som de oplever, at de skal bruge fra Akademisk skrivecenter. Helle vil derfor gerne i dialog med især VIP’erne på filo om hvordan opgaver laves på uddannelsen. Alle
vil gerne samarbejde og det aftales, at Jørgen og Sune finder eksempler på opgaver og
sender dem til Helle. Helle vil arbejde videre på en måde at dele erfaringerne, så de
studerende på pædagogisk filosofi også kan få noget ud af AS’ workshops/vejledning.
Ad 8. Studiemiljøunderstøttende projekter
Puljen fra sidste år gik til bl.a. studiekredse og fælleforelæsninger.
Formodentlig kommer der en pulje igen i år, som SN vil arbejde på bliver sendt direkte til UFU’erne, så disse kan iværksætte initiativer direkte til uddannelserne.
UFU’en har flg. Ideer til initiativer for at forbedre studiemiljøet:
Forelæsninger ved store navne fra ind- og udland.
Flere Lunch-timetalks.
Forelæsninger der bruges til at definere/diskutere fagligheden – og ikke kun bruges
til eksamen.
Fredags-forelæsninger ved det faste personale.
Specialefremlæggelser
Studiegrupper og studiegruppefacilitering i studiestarten, f.eks. i samarbejde med
studievejledningen.
Job og karriere, måske ved studiestart i samarbejde med studievejledningen.
Pædagogisk filosofikum – foreningen kan med fordel promoveres mere aktivt og måske inddrages i højere grad.
Ad 9. Evt.
Der var intet til evt.
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