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1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

 

2. Beslutningspunkter 

 

2.1 Evaluering af kandidatstudiestart 

UN drøftede den kvantitative evaluering af studiestarten på kandidatud-

dannelserne som skal videreformidles til SNs november-møde. Drøftelsen 

i UN vil sammen med opsamling på de fokusgruppeinterviews som VEST 

vil gennemføre med nogle af de nye studerende, danne baggrund for stu-

dienævnets evaluering af studiestarten. 

UN noterede sig god evaluering fra de studerende, med en pæn svarpro-

cent. 

Det bemærkedes, at kommunikationen omkring evalueringen kunne have 

været bedre, og øget fokus kan måske medvirke til bedre svarprocent næ-

ste år. 

Der var nogen forbehold over for velkomstbrevet. Det har fungeret godt 

som velkomst, men der kan have manglet tydelige informationer. 

UN drøftede muligheder for at hæve informationsniveauet, og evt. samle 

informationerne mere. 

UN noterede sig stor ros til planlægningen og tutorerne, og generel stor 

tilfredshed med studiestarten. 

UN bemærkede, at tilmeldingsgraden til workshop om studieværktøj er 

overraskende lav. Man tager spørgsmålet videre til SN for en opklaring. 

UN besluttede at se på velkomstbrevets indhold inden næste studiestart. 

Det aftaltes, at en social aktivitet forberedes inden for det normale dags-

program for studiestartsprogram. 

Det aftaltes, at der skal være en køreplan for forløbet fra optagelsesbrev til 

studiestart. 

Der efterlyses for fremtidige behandlinger, at der om muligt fremgår side-

tal og numre på spørgsmål. 

 

2.2 Mødedatoer for foråret 2020 

UN besluttede møderække for foråret. 

Det aftaltes, at benytte de undervisningsfri fredage i tidsrummet kl. 10 – 

12 hvor muligt. 

Mødedato: 9. oktober 2019 kl. 09.00 – 11.30 
Mødested:  Emdrup A302, Aarhus 1483-523 Det Gule Rum 
Mødeemne: 8. møde i Uddannelsesnævnet for Pædagogisk Filosofi (UN) 
 
Medlemmer 
Anne-Marie Eggert Olsen (forperson), Carsten Fogh Nielsen, Sune Frølund, Søren 
Emil Jensen (næstforperson), Morten Pedersen 
 
Tilforordnede 
Dan Fog Enevoldsen (AAU), Stephan Reinemer (adm., referent) 
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Således aftaltes følgende mødedatoer: 

Fredag d. 17. januar 10 - 12 (uge 3) 

Fredag d. 7. februar 10 – 12 (uge 6) 

Fredag d. 6. marts kl. 10 - 12 (uge 10) 

Fredag d. 3. april kl. 10 – 12 (uge 14) 

Onsdag d. 6. maj 9 - 11 (uge 19) 

Onsdag d. 3. juni 9 – 11 (uge 23) 

 

2.3 Anonymisering af eksaminer 

UN identificerede eksaminer i studieordningen der ønskes anonymiseret 

fremover (i studieordningens levetid). 

Der er mulighed for at anonymisere EVL, MPF og Valgfag. Det aftales at 

anonymisere alle det pågældende. 

SNUK videreformidler 

 

3. Orientering & drøftelse 

 

3.1 Valgfag efteråret 2020 

Efter drøftelse på SN-september drøftede UN procesplan for valgfag E20 

og kommer med evt. kommentarer til SNUK. 

UN besluttede at bakke op om forslaget 

 

3.2 AU Valg 2019 

UN gjorde status over koordineringen af valgprocessen. 

Søren Emil Jensen meldte ind, at der lader til at være nok interesserede, 

og styr på proceduren. 

 

3.3 Overdragelsesarrangementet 

UN drøftede erfaringer med dette års overdragelsesarrangement.  

De senest afholdte overdragelsesarrangementer giver anledning til at gen-

tænke formatet. Der har manglet tilslutning fra 3. semesterstuderende.  

Anne-Marie fortalte om historien for arrangementet. 

UN drøftede årsagerne til arrangementet måske har mistet det tiltænkte 

fokus, nemlig faglig overdragelse fra 3. semesterstuderende til 1. årsstude-

rende, og samtidig introduktion til 3. semester og specialeforberedelse. 

En kombination med introduktion til 3. semester og et specialearrange-

ment kunne være med til at sikre, at der mødet både nye og gamle stude-

rende op. 

Der var i UN tilslutning til, at arrangementet er godt og nødvendigt, men 

der skal prøves en ”ny” model, hvor der indgår både overdragelse til nye 

studerende, introduktion til 3. semester og forberedelse på specialeforlø-

bet. 
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AMEO bringer drøftelsen videre til lærermødet, hvor det også vi blive 

drøftet om arrangementet skal adskilles fra studiestarten og i højere grad 

være VIP-understøttet.  

 

4. Meddelelser 

4.1 Fra uddannelsesnævnsformanden 

Der er igangværende drøftelse om præsentation af virksomhedsprojektet. 

Det er for uddannelsens vedkommende ønskeligt at der fokuseres på at 

der er tale om et akademisk projekt, og særligt ikke en praktikperiode (ar-

bejdsprøvning) med fast timenorm. 

 

4.2 Fra afdelingsleder 

Ikke tilstede. 

 

4.3 Fra studieadministrationen 

Intet yderligere 

 

4.4 Fra studienævnet 

Inter yderligere 

 

4.5 Fra studievejledningen 

Ikke tilstede 

 

5. Eventuelt 

 

/ref.: Stephan Reinemer 


