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Uddannelsesnævn for Pædagogisk filosofi 
Mødedato: 16. april 2018, kl. 10-12 
Mødested: Emdrup lokale A112 & Aarhus lokale 1483-523 
 
 
Deltagere: 
 
UN-medlemmer:  
Anne-Marie Eggert Olsen (formand), Sune Frølund, Carsten Fogh Nielsen, Jens Bay, 
Sara Raahauge Madsen, Mette Pugflod Madsen, suppleant: Mathilde Thougaard Fre-
ese 

Observatør: Oliver Kauffmann (afdelingsleder) 

Øvrige: Tobias Kjærulf Christensen (studievejl.); Asger Sørensen, Candy Clifforth (adm.), 
Jannie Hjort Pedersen (adm., referent) 
 
 
 
 Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 16. marts 2018 (bilag 1) 
3. Meddelelser fra SN, Afdeling, Studievejl., adm., etc. 
4. Undervisning i efteråret 2018 - orientering v/Oliver Kauffmann 
5. Tompladsordning (bilag 2 & 3) 
6. Fortsat anonymisering af prøver (bilag 4 & 5) 
7. Undervisningsevalueringsprocedure v/Anne-Marie Eggert Olsen 
8. Cheftutorer til studiestart 
9. Evt. 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
UN godkendte dagsordenen. 
 
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 16. marts 2018 (bilag 1) 
UN godkendte referatet fra UN-mødet den 16. marts 2018. 
 
3. Meddelelser fra  

- SN: Orientering v/Anne-Marie Eggert Olsen 
De fire studienævn på Arts er gået sammen om en fællesskrivelse til ledelsen om, 
at man tager kraftigt afstand fra de forslag vedr. studienævnenes beslutningskom-
petence, som Regeringen og Udvalg for Bedre Universitetsuddannelser er kom-
met med. 
 
Uddannelsesevaluering: orientering om ny indberetningsprocedure.  
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- Afdeling: Orientering v/Oliver Kauffmann 
Valgfagsdag: Der var et ringe fremmøde ved valgfagsdagen. Der mødte ingen stu-
derende op i Emdrup; der mødte fire op i Aarhus. Det var endvidere uhensigts-
mæssigt, at orientering om formalia omkring valgfag fandt sted en anden dag i 
Aarhus end den uddannelsesspecifikke orientering. Anne-Marie spurgte de frem-
mødte studerende, om der er behov for en valgfagsdag eller om behovet for infor-
mation kunne opfyldes ved i stedet at forbedre kursusbeskrivelser i kursuskatalo-
get? Tobias fra Studievejledningen mente, at man nok ikke kan komme uden om 
den overordnede orientering om formalia. Både Tobias og Mette mente, at beho-
vet for information om de konkrete valgfag fint kan opfyldes ved at forbedre kur-
susbeskrivelserne i kursuskataloget. 
 
Vurdering af relevansbeskrivelser: Oliver, Anne-Marie og Carsten skal læse og 
vurdere relevansbeskrivelser i forhold til 2018-optaget.  
 
- Studievejl.  
Intet 
 
- Adm. 
Candy oplyste, at hun er i gang med lokalebookingen. Candy anmodede de under-
visere, som mangler at melde ind omkring lokaler til efterårets undervisning, om 
hurtigst muligt at melde tilbage til hende. Anne-Marie appellerede til, at undervi-
serne melder ind omkring bestilling af undervisningslokaler så tidligt som muligt. 

 
- Etc. 
Carsten oplyste, at der har været afholdt møde i Institutforum.  
 
Carsten fortalte, at han på et forestående møde i EDU IT arbejdsgruppen skal 
præsentere eventuelle projektforslag fra Pædagogisk filosofi. Carsten spurgte, om 
Pædagogisk filosofi har nogle projektforslag? Oliver svarede, at det har Pædago-
gisk filosofi ikke.  
 
Carsten fortalte, at bogen ’Oplysning, historie, fremskridt’, som Carsten har været 
med til at udgive, er blevet udvalgt som en af årets bedste bogarbejder 2017 i kate-
gorien faglitteratur af Foreningen for Boghaandværk. Om bogen får den endelige 
pris bliver afgjort den 13. juni til deres prisuddeling. 

 
4. Undervisning i efteråret 2018 - orientering v/Oliver Kauffmann 
Modulkoordinatorer for efterårets fag er som følger: 
Erkendelse, viden og læring: Sune Frølund 
Pædagogikkens filosofi- og idéhistorie: Jørgen Huggler 
Pædagogisk filosofisk forskningsseminar: Asger Sørensen 
Valgfag: Mia Skjold Tvede Henriksen 
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Individuelt studeret emne: Oliver Kauffmann  
Virksomhedsprojekt: Oliver Kauffmann 
 
Pædagogisk filosofisk forskningsseminar: Der har været udfordringer med at finde den 
rette placering af den specialeforberedende øvelse. Det har bl.a. kommet til udtryk ved, 
at der i Emdrup sidste efterår var et ringe fremmøde ved sidste forelæsning, som lå ef-
ter den specialeforberedende øvelse. Asger forklarede, hvordan forskningsseminaret 
vil blive struktureret i efteråret 2018. Asger, Hans Siggaard og Carsten Fogh Nielsen 
skal undervise på hvert deres forløb i forskningsseminaret i efteråret. Den specialefor-
beredende øvelse er indholdsmæssigt forsøgt frigjort fra specialet, således at det knyt-
ter sig mere til forskningsseminaret. De studerende kan dog frit vælge, om den specia-
leforberedende øvelse indholdsmæssigt skal relatere sig til forskningsseminaret eller 
specialet. Anne-Marie mente, at det er problematisk, at forelæsningerne i forsknings-
seminaret slutter allerede i uge 43. 
 
Oliver orienterede om, at den 18. maj er sidste frist for indlevering af undervisnings-
planer. 
 
5. Tompladsordning (bilag 2 & 3) 
UN skulle tage stilling til, om Pædagogisk filosofi skal udbyde tompladser i efteråret 
2018 og foråret 2019. UN besluttede at udbyde tompladser på 3. semester i efteråret 
2018 og på 2. semester i foråret 2019. 
 
6. Fortsat anonymisering af prøver (bilag 4 & 5) 
Studienævnet har besluttet at fortsætte pilotprojektet om anonymisering af prøver ved 
sommereksamen 2018. UN besluttede, at eksamen i Moderne pædagogisk filosofi skal 
indgå i pilotprojektet til sommer. 
 
7. Undervisningsevalueringsprocedure v/Anne-Marie Eggert Olsen 
Anne-Marie sender Pixi-udgave af undervisningsevalueringsprocedure til UN. 
Asger orienterede om ændret evalueringsprocedure på faget Moderne pædagogisk filo-
sofi. 
 
8. Cheftutorer til studiestart 
Oliver oplyste, at Pædagogisk filosofi ikke er kommet i hus endnu i forhold til ansæt-
telse af cheftutorer. I Aarhus har Mette og Sigrid meldt sig som cheftutorer. Der er 
endnu ingen i Emdrup, som har meldt sig som cheftutorer.  
 
9. Evt. 
Asger spurgte ind til status på mentorer. Oliver vender tilbage med en status på næste 
UN-møde. 
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Carsten gjorde opmærksom på, at omfang for eksamen i valgfag mangler i 2017-stu-
dieordningen. Anne-Marie oplyste, at omfanget er 7-10 sider.  
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