AARHUS UNIVERSITET

REFERAT
Møde den: 24.09.2012 kl. 10-13
Uddannelsesfagudvalgsmøde
Deltagere:
VIP medlemmer: Henrik Vase Frandsen, Sune Frølund, Thomas Aastrup Rømer.
VIP læregruppe: Jørgen Huggler, Merete Wiberg, Oliver Kaufmann
Studerende: Cecilie Tang Bock, Kirsten Hastrup, Nina Eriksen,
Christian Holm, Morten Korsgaard.
TAP: Mette Saks, Rikke Petersen.
1. Præsentation af administrativt team / Pernille Steinhauer
Studieadministrationen har en team mail for studerende, VIP og andre med spørgsmål, tvivl eller lignende
på pæd.fil.: Paed.filosofi@dpu.dk.

Mailen besvares af flere administrative medarbejdere for at sikre, at henvendelser ikke afventer længe eller
overses ved fravær.
Der kan også skrives til studiecenteret.arts.emdrup@dpu.dk, hvor mails bliver videresendt til de respektive
team mails (denne mail er målrettet de studerende)
Til UFU’en er tilknyttet følgende administrative medarb.:
Pernille Steinhauer: Teamkoordinator (psh@dpu.dk)
Mette Saks: Akkreditering, studieordning (msni@dpu.dk)
Nete Wang: Studiesekretær, undervisning (netewang@dpu.dk)
Rikke Petersen: Eksamen, speciale (ripe@dpu.dk)
Vejledningen:
Stig Skov Mortensen (København)
Maria Solhøj Christensen (Århus)
2. Akkrediteringsproces / Mette Saks
Betinget akkreditering i 2011. Ny rapport skal udarbejdes til ACE Denmark, december 2012

Følgende punkter er der fokus på:
-

Behov
Forskning
Fagprofil
Uddannelsens struktur
Intern (evaluering, udvikling)

Metoder:
- Dialog med dimittender, -hvor mange fortsætter i akademisk relevant beskæftigelse
- Frafald på uddannelsen

-

Dækkende forskningstilknytning (Århus /København). Argumenter/begrundelser for, hvorfor
uddannelsen kan forløbe med hovedsagligt forskningstilknytning til København.
Data indsamling

Henrik og Mette udarbejder Rapporten til ACE Denmark, hvor ovenstående bliver gennemgået.
ACE Denmark forventes at komme i uge 5-6 eller 8-9.
ACE Denmark behandler rapporten i foråret 2013 og endeligt svar forventes fra ACE Denmark sommer
2013.
Forslag til tiltag/indsats fra fagmiljøet:
- Lunchtime Talks i både Århus og København for studerende
- VIP forskningsseminar forslås at fortsætte
Mette undersøger, hvem der sidder i akkrediteringspanelet.
3.

Studieordnings justering
3.1
1/ Beskrivelse af virksomhedsprojekt i pæd.fil. studieordning / Henrik F

Følgende formål, beskrivelse mm. godkendt af de fremmødte

Virksomhedsprojekt (10 ECTS) – en mulighed for at tage ”Valgfag” på 10 ECTS.
Formål:
Efter gennemført modul kan den studerende på et videnskabeligt grundlag, forstået som et kritisk,
systematisk, teoretisk og empirisk funderet grundlag:
- analysere og diskutere pædagogisk filosofiske problemstillinger, sådan som disse aktualiseres i
mødet mellem universitet og samfund og i mødet mellem teori og praksis.
Indhold:
Virksomhedsprojektet omhandler arbejdsrelaterede studier i et for uddannelsen relevant praksisfelt.
Tyngdepunktet er en praktisk forståelse af og analytisk refleksion over behov for og anvendelse af
pædagogisk filosofisk faglig viden under givne politiske, strukturelle, organisatoriske og andre
praktiske betingelser.
Undervisningsform:
Hvor intet andet er nævnt tilrettelægges undervisningen som en variation af individuel vejledning,
projektorienterede forløb og oplæg fra studerende, jf. i øvrigt Studievejledningen for
kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi. Det er den studerendes eget ansvar at finde en
virksomhed hvori virksomhedsprojektet kan forløbe.
Prøveformer:
1/ Individuel: En skriftlig rapport af et omfang på mellem 12 og 15 sider (28.800 – 36.000 tegn incl.
mellemrum). Rapporten skal kort redegøre for virksomheden, de udførte arbejdsopgaver og det
faglige udbytte. Desuden skal rapporten reflektere over, beskrive analysere og vurdere praksis i

forhold til samspillet mellem rammer, betingelser, fordringer og forventninger. Rapporten
bedømmes internt med bedømmelsen Bestået / Ikke-Bestået.
Eksamen i forbindelse med sygeprøve foregår på samme måde som beskrevet ovenfor. Eksamen i
forbindelse med omprøve bedømmes med ekstern censur med bedømmelsen Bestået / Ikke-Bestået.
2/ Gruppe: En skriftlig rapport af et omfang på 18-22 sider (43.200 – 52.800 tegn incl. mellemrum)
ved 2 studerende, 24-30 sider (57.600 – 72.000 tegn incl. mellemrum) ved 3 studerende. Op til 20
% af den skriftlige rapport kan være fælles. Af de resterende sider skal det tydeligt fremgå, hvem
der er forfatter. Hver forfatter skal individuelt skrive mindst seks sammenhængende sider.
Rapporten skal kort redegøre for virksomheden, de udførte arbejdsopgaver og det faglige udbytte.
Desuden skal rapporten reflektere over, beskrive analysere og vurdere praksis i forhold til
samspillet mellem rammer, betingelser, fordringer og forventninger. Der er intern censur, og der
gives individuel bedømmelse med Bestået / Ikke-Bestået.
Eksamen i forbindelse med sygeprøve foregår på samme måde som beskrevet ovenfor. Eksamen i
forbindelse med omprøve bedømmes med ekstern censur med bedømmelsen Bestået / Ikke-Bestået.

3.2
2/ Ændring af navn på modul 3 fra ”Moderne pædagogiske filosofiske retninger” til ”Moderne
Pædagogisk Filosofi” (forslag fra Asger Sørensen)
Der var ikke opbakning til ændring af titel/navn på modul 3: Moderne pædagogiske filosofiske retninger.
Modul navn/titel forbliver som skrevet i studieordningen 2011.
3.3

3/ Orientering om justering af systemstudieordning (Steinhauer)

I Pernille Steinhauer’s fravær overføres punktet til kommende dagsorden.
4. Julefrokostarrangement m. fagligt oplæg / Nina E
Julefrokostarrangement for alle årgange.
To datoer er i spil: 26. okt. eller 2. nov. 2012

Der tænkes arrangement i København og Århus, Nina og Cecilie arbejder videre.
De studerende søger midler hos studieleder Søs Bayer, Henrik F. støtter op.
5.

Orientering / Henrik F
5.1
1/ Merit og dispensation

Henrik orientere om Meritter og dispensationer, der er imødekommet og har fået afslag siden sidste møde.
5.2

2/ Optag 2012

Mindre end forventet har søgt om optagelse på pæd.fil. 1. prioritet.
Der er optaget 78 i sommer 2012; 49 i København og 29 i Århus.

Der blev lukket for optagelse ved ansøgningsfrist 1. april 2012.
Bred enighed om en adgangsbegrænsning på 140 studerende på pæd. fil.
Kan tidligst blive aktuelt fra sommer 2014.
-Henrik F. arbejder videre på at få det godkendt.
Div.:
Henrik F. orienterer:
- Fakultetets strategi er gennemgået i studienævnet.
Studienævnet har udtrykt dets bekymringer over strategiens udfordringer.
6.

Status på semestrets moduler / v modulansvarlige (Jørgen Huggler, Sune
Frølund, Hans Siggaard Jensen, Kirsten Klercke, Oliver Kaufmann)
God start på semesteret.

Om 3-4 uger udsender Henrik F. et midtvejsevalueringsskema. Henrik F. opfordrer til, at VIP afsætter 10
min. ved undervisningen på evalueringsskemaerne, da besvarelsesprocenten ønskes højere end sidst.
De modulansvarlige skriver notat på baggrund af evalueringen, der drøftes i UFU’en med undtagelse for
personlige elementer (studienævns opgave)
Evalueringen skal offentliggøres, men hvor? – Blev diskuteret.
7. Drøftelse: Skal tidligere pensumlister vedlægges skriftlige opgaver? / Henrik F
Det vurderes, at pensumlister fra tidligere opgaver ikke er relevante grundet studieordningens beskrivelser.

Det blev besluttet, at tidligere pensumlister ikke fremadrettet vedlægges i opgaver, dog understreges det,
at pensum skal godkendes af nuværende /aktuelle modulansvarlige.
8. Eventuelt
Specialeoplæg efterlyses.

Henrik F. orienterer: Der er afsat ekstra midler til fremme af studiemiljø og aktivitet. Studienævnet har
besluttet at netop nogen af disse midler bruges til specialeseminar.
Henrik F. kigger nærmere på, hvordan det kan gøres.
Sune F. Udsender info til 3. semester om Specialeinfo./vejl.

