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Mødeemne: 5. møde i Uddannelsesnævnet for Pædagogisk Filosofi (UN)
Medlemmer
Anne-Marie Eggert Olsen (forperson), Carsten Fogh Nielsen, Sune Frølund, Søren
Emil Jensen (næstforperson), Amalie Seneberg Zitthen, Amanda Ursin Schmidt, Sebastian Stensdal Søgård, Morten Pedersen
Tilforordnede
Oliver Kauffmann (afdelingsleder), Dan Fog Enevoldsen (AAU), Lise Skjøt Møller
(studievejl.), Stephan Reinemer (adm., referent)
Gæster:
Henrik Vase Frandsen, Asger Sørensen
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra seneste møde
Eftersendt materiale fremgår ikke af dagsorden, men er rundsendt og modtaget.
Referatet fra seneste møde blev godkendt.
2. Beslutningspunkter
2.1 Intern Censur
Anne Marie Eggert Olsen præsenterede punktet.
Studienævnet ved DPU har marts 2019 besluttet at de respektive uddannelsesnævn tilser at ”Retningslinjer for intern censur ved DPU – af april
2018” overholdes.
Uddannelsesnævnet har således i lyset af det store forbrug af intern bedømmelse til opgave at påse, at regler og retningslinjer overholdes, at se
på omfang og fordeling af intern censur mellem de ansatte samt medvirke/bistå ved klagesager mv.
UNs opgave er således primært at finde uhensigtsmæssigheder i eksamensafviklingen med intern censur, herunder såkaldte censorægteskaber/
gensidig censur.
På Pædagogisk Filosofi er konstateret enkelte tilfælde af gensidig censur.
Afdelingslederen forklarede, at det er et fokuspunkt at undgå gensidig
censur, men samtidigt et vilkår, når der er tale om en lille uddannelse. Der
gøres fortsat anstrengelser for at undgå at censor og eksaminator bytter
roller.
Det drøftedes i hvilket omfang fænomenet udgør et problematisk forhold,
og hvorvidt timeregnskabet/bemandingsmæssige forhold er en gyldig årsag. Der var blandt nævnets medlemmer enighed om at en acceptabel forklaring må rumme faglige begrundelse.
Det aftaltes, at indføre de tilfælde af gensidig censur der er fundet ved vinterterminen i skemaet til SN.
UN opfordrede til at SN evaluerer og gennemskriver Retningslinjerne ved kommende lejlighed.
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2.2 Undervisningsplaner
UN drøftede Undervisningsplaner for moduler i efteråret 2019.
Generelt bad UN modulkoordinatorerne være opmærksomme på:
- at henvisning til studieordningen angives ved links. Det skal mindske
risikoen for fejl – særligt ved prøveform.
- at være opmærksomme på at evaluering skal fremgå at den skematiske undervisningsplan.
- at overveje om den skematiske undervisningsplan skal placeres før litteraturangivelsen, herunder at meget lange litteraturlister placeres til
slut i planen
- at UV-planerne tilstræbes at være tilgængelige på BlackBoard inden
sommerferie
Pædagogisk filosofisk forskningsseminar:
Det anbefales at indlede med en kort beskrivelse af kursets indhold.
Det drøftedes om der redaktionelt kan gennemskrives til et lidt mere ensartet udtryk.
Det påpeges, at der er to skematiske opstillinger; måske kan de skrives
sammen?
Det noteredes, at der på side 10 er slettet/sortmarkeret. Skal fjernes helt.
Det anbefales at manchet på s. 6 gennemskrives for ”bedre forståelighed”.
”Tema/indhold” til undervisningen s. 11 (Marx) skal præsenteres, og der
skal tilføjes litteratur.
Litteratur generelt: der bør tilstræbes en harmonisering af læsebelastningen, herunder anbefales relevante afsnit af hele værker (s. 7 øverst).
Der skal generelt tilføjes undervisers navn ved sessionerne.
Det skal tilføjes, om/hvilken litteratur forventes anskaffet.
UN godkendte UV-planen med forbehold for ovennævnte forhold.
Pædagogikkens filosofi- og idéhistorie:
Der skal fjernes markering fra tekst (gul/blå).
Det anbefales at omfangskravet for første skriveøvelse sættes til 1 – 3 sider.
Ved overdragelsesarrangementet skal anføres, at det også omfatter fagligt
indhold.
UN noterer sig med glæde at der er tilføjet skriveøvelser.
UN godkendte UV-planen med forbehold for ovennævnte forhold.
Erkendelse, viden og læring
Der blev spurgt til om rækkefølgen af Heidegger / Gadamer er overvejet?
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Session 13: ”Samfund” kan erstatte ”Politik”. W kan tilføjes Adorno.
Undervisningstidspunkt skal rettes (ej tirsdage)
UV-plan: Session 8 og generelt – lange titler bør undgås.
UN godkendte UV-planen med forbehold for ovennævnte forhold.
Etik, Magt og Myndighed
Litteraturliste forkortes, så den alene indeholder det der skal anskaffes.
Modulkoordinator påpegede at der stadig arbejdes på planen
UN godkendte UV-planen med forbehold for ovennævnte forhold.
SNUK og forperson fremstiller en skabelon som standard for
fremtidige UV-planer evt. med udgangspunkt i andre uddannelser (GP).
2.3 Studieordningsændringer 2020
Det blev klarlagt, at ændring af bedømmelsesformen for valgfag til bestået
/ ikke-bestået er godkendt og træder i kraft pr. 1. september 2019.
UN fortsatte herefter drøftelsen fra sidste møde af prøveformen for Etik,
normativitet og dannelse.
Det påpegedes, at feltet Etik er et vigtigt område at udprøve for kandidater
fra Pædagogisk Filosofi. Og at dette område passer godt til en mundtlig
diskursorienteret udprøvning.
Det besluttedes at indstille til studieordningsændring at synopsis afskaffes
til fordel for en disposition på 1 side, der af hensyn til planlægning og forberedelse indleveres forud for eksamen, og at den mundtlige udprøvning
øges til 45 minutter.
Det besluttedes at udarbejde en obligatorisk skabelon for dispositionen.
Forperson fremsender ændringsforslag til Studienævnet
3. Orientering
3.1 Årlig Status / Handleplaner
Afdelingsleder orienterede UN om de endelige handleplaner som skal
fremsendes til Studienævnets godkendelse og indstilling til Studieleder.
UN påpegede enkelte forslag til rettelse, og at der under studiemiljø kan
tilføjes forhold for Aarhus-studerende.
Afdelingsleder fremsender til Studienævnet
3.2 Censorformandskabets rapport
Forpersonen orienterede om at dette års censorformandskabsrapport indeholder en voldsom kritik af administrationen af AU.
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Klagerne relaterer sig fortrinsvis til andre uddannelser end Pædagogisk
Filosofi (Filosofi og Idéhistorie).
Der er bemærkninger til at retningslinjerne for intern censur er gode.
Der er nævnt drøftelse om hvorvidt specialepensum skal indeholde primærlitteratur.
4. Meddelelser
4.1 Fra uddannelsesnævnsformanden
Der er desværre sammenfald mellem studienævnsmøde og sommerfest.
4.2 Fra afdelingsleder
Forberedelse til studiestarten er i god gænge.
4.3 Fra studieadministrationen
Ny timeplaner - Publish
4.4 Fra studienævnet
Intet yderligere
4.5 Fra studievejledningen
Webinar om IT-systemer – link på studiestartssiden.
Semestermøder og studiegruppeværktøj er planlagt.
5. Eventuelt

