AARHUS
UNIVERSITET
ARTS

Møde den: 10. juni 2016 kl. 13.00 – 16.30

Referat

Emdrup lokale B101a og Trøjborg 2110-222 (det gule rum) Trøjborg
Uddannelsesnævnet for Generel Pædagogik (UN)

Deltagere: Frederik Pio (formand), Ole Henrik Hansen, Per Fibæk Laursen, Andreas Jacobsen (næstformand), Rasmus Lillemose og Mia Mehlsen
Suppleanter: Lena Møller og Cecilie Beck
Tilforordnede: Sarah Damgaard Warrer, Stephan Reinemer og Henrik Christensen (fra
pkt. 5)

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev gennemgået. Der tilføjes meddelelsespunkt c. Dagsorden godkendes.

Dato: 8. juni 2016

2. Meddelelser:
a. Karriere-arrangement
Der er afholdt vellykket karrieredag med gode oplægsholdere. Fremmødet var desværre ikke tilfredsstillende – under 10. Det kan overvejes om
de studerende frasortere denne slags ”ikke-obligatoriske” arrangementer
under stadigt mere pressede studieforhold.
Det nævnes, at en opslagstavle kunne være bevendt.
Det nævnes, at de studerende kan udeblive fordi de studerende er afklarede med deres fremtid.
Tidspunktet kunne måske være koordineret med eksamensafleveringen,
evt. en placering i marts eller efteråret.
Når der annonceres Via Facebook bør events benyttes, da meddelelser på
FB ikke nødvendigvis ses.
Det blev nævnt at Black Board ikke nødvendigvis er relevant for studerende efter 2. semester.
Et kardinalpunkt for de studerende er ønsket om at få sat ord på de beskæftigelsesrelevante kompetencer uddannelsen giver.
b. Specialeprojekt m/ pæd. fil.
9. juni blev afholdt møde med Mia, Rasmus, Søren F og Anne Marie Olsen, hvor det skal undersøges hvem der ”hænger i specialet og hvorfor”,
samt drage hensigtsmæssige konklusioner for at støtte de studerende.
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Projektet er planlagt fra august til december men mangler endelig godkendelse.
Projektet løber på GP, Fil. og Pæd. Soc.
c. Frafaldsprojekt
På GP har det været drøftelser om et projekt om frafald fra studiestart,
hvor Rasmus har en analyse-skabelon som kan benyttes. Projektet er
genopvakt.
d. SO-revision 2016
Studieordningsrevisionen er oprettet og ved næste UN-møde vil UN blive
bedt nikke til formuleringen før offentliggørelse og implementering 1.
september 2016.
3. Nedsættelse af studieordningsrevision-gruppe
Studieordningsrevisionen er under skærpede krav fra den gældende økonomiske
virkelighed. Koordinatorerne ønsker god inddækning med repræsentation fra hele afdelingen, UN (Per og Andreas vil gerne) og administrationen (Stephan deltager). Merete Wiberg, Jeppe Læssøe og Linda Kragelund nævnes som mulige medlemmer.
Modulkoordinatorerne kan også inddrages i behandlingen af relevante moduler.
4. Søren (uddannelseskonsulenten) fremlagde GP-nøgletal
Gennemgang af studieledertal, tal for fremdrift (beståede ECTS) og STÅoptjening.
Søren nævnte, at tallene kan bruges fremover også i UN-tiltag. Han deltager gerne.
5. Godkendelse og kvalitetssikring af indkomne UV-planer
UV-planer blev diskuteret. Respektive modulkoordinatorer kontaktes med relevante anbefalinger.
6. Mødeplanlægning
Det aftales at mødes 17. august 2016 kl. 11 – 15, hvor den videre møderække
planlægges
7. Evt.
Rasmus stopper som repræsentant. Lena overgår fra suppleant til ordinært medlem.
Eksamensdatoer:
Metodeprojekt afleveringsfrist 24. november 2016
Valgfag har afleveringsfrist 30. november 2016

Side 2/2

