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Møde den: 17/4 2012 

Campus Emdrup 

3. møde i Uddannelses Fagudvalget ved pædagogisk filosofi  

 

 

Til stede: Christian Holm Clausen; Morten Korsgaard; Nina Eriksen; Cecilie 

Tang-Brock; Sune Frølund; Henrik Vase Frandsen. 

Tilstede via Skype: Kirsten Hastrup Holm 

Fraværende: Thomas Aastrup Rømer 

REFERAT 

1. Dagsorden er allerede godkendt pr. mail. 

2. Referat blev godkendt. 

3. HVF informerede om ansøgertallene til pædagogisk 

filosofi E2012: 

4. Revision af ’Studievejledning’ 

5. Midtvejsevaluering 

6. Vedrørende dispensationsansøgning for tidsrammen for 

færdiggørelse af studiet 

7. Drøftelse af rapporten om gennemførelse og frafald, på 

baggrund af beskæftigelsesundersøgelsen 

8. Evt. 

 

 

1. Dagsorden er allerede godkendt pr. mail. 

 

2. Referat blev godkendt. 

 

3. HVF informerede om ansøgertallene til pædagogisk filosofi 

E2012: 
Der er 76 1.-prioritets ansøgere og 70  2.- og 3.- prioritetsstuderende 
Ansøgningen lukkede 1.4.2012 
Adgangsbegrænsning kan ikke blive indført før E 2014 pga. juridiske krav 
til varslingstid. 
De studerende tilslutter sig at vi fortsat ansøger om adgangsbegrænsning. 
 

4. Revision af ’Studievejledning’ 
Studentermedlemmer af UFU Kirsten, Christian og Morten påtager sig at 
læse Studievejledningen igennem og kommer med forslag til forbedringer 
(ud over opdatering til den nye studieordning). 
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Henrik Vase skriver bidragene sammen til den nye Studievejledning.    
Et medlem udtrykte utilfredshed med at kursusplaner ikke er tilgængelige 
offentligt og at studieordninger og – vejledninger er vanskelige at finde på 
DPUs hjemmeside. 
 

5. Midtvejsevaluering 
Diskussion af Midtvejsevalueringen: 
Mange studerende ytrer frustration over at forårets kurser (END og 
MPFR) har forskydningen af temaerne for forelæsning og øvelse, således 
at man skal forberede to temaer i de samme uger .  Dette bør fremover 
ændres, så temaet er det samme pr. ugebasis for forelæsning og øvelse. 
Nogle studerende ytrer også, at forelæsningerne er uoverskuelige, og de 
opfordrer til, at lærerne lægger deres forelæsnings noter ud på BB før fo-
relæsningerne, så en studerende kan forberede sig på sigte og struktur før 
forelæsningen afholdes. 
Mange studerende kritiserede øvelserne: Dels tager de for mange timer, 
dels har studenteroplæggene været af så svingende kvalitet, at de har haft 
svært ved at fastholde studerende gennem semestret.   
Den almindelige opfattelse var, at nedprioritere øvelserne stærkt, og som 
minimum fremover at ombytte de ugentlige timetal, så forelæsninger får 3 
og øvelser max. 2 timer. Nogle studerende foreslår at lægge øvelsestimer-
ne til forelæsningerne, så der bliver mere tid til at diskutere primærtekster 
og forelæsninger med læreren. 
UFU-mødet diskuterede om evalueringerne skal lægges ud på Blackboard 
i fuld længde el. i begrænset form, hvor f.eks. personkritik er fjernet. HVF 
vil søge juridisk oplysning om dette punkt, som derfor genoptages på næ-
ste møde. 
 

6. Vedrørende dispensationsansøgning for tidsrammen for 

færdiggørelse af studiet 
UFU indstiller til studienævnet, at dispensationsansøgningen imøde-
kommes. 
 

7. Drøftelse af rapporten om gennemførelse og frafald, på 

baggrund af beskæftigelsesundersøgelsen 
Rapporten om gennemførelse og frafald blev udskudt til næste møde. 
 

8. Evt. 
Sunes forslag til at drøfte studiestartsarrangementer, bl.a. studiegruppe 
facilitering, bliver sat som punkt på dagsordenen til næste UFU-møde. 
 

Referent; Sune Frølund 
  
 
 

 


