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KLADDE
Møde den: 20. maj 2016 kl. 12.00 - 16.00

Referat

Emdrup lokale B101a
Uddannelsesnævnet for Generel Pædagogik (UN)
Deltagere: Frederik Pio (formand), Per Fibæk Laursen, Ole Henrik, Hansen, Lena Møller
og Rasmus Lillemose.
Afbud: Andreas Jacobsen (næstformand), Mia Mehlsen og Cecilie Beck.
Tilforordnede: Lars-Henrik Schmidt og Henrik Christensen

Dato: 20. maj 2016

1.

Godkendelse af dagsorden og referat

Dagsorden blev godkendt
Punkt 6 flyttes og behandles sammen med punkt 2b
2.

Meddelelser
2a Task Force / sparerunde
Besparelser er udmeldt af institutleder Claus Holm med måltal for de enkelte
uddannelser. Undervisningsplaner er indkaldt af Frederik til 6. juni.
2b Frafaldsprojekt på GP
Rasmus refererer studieleder for at et tilsvarende projekt er lavet for ikke så længe siden. Prodekanen har bevilget projekt til Pædagogisk Filosofi og der undersøges om projekterne kan finde hinanden.
Debat om mulighed for at afvente med bekræftelse på studieplads.
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3.

Datapakke

Frederik præsenterede indhold af datapakkerne.
Generel Pædagogik viser en god udvikling mod mindre frafald. Det er et resultat af
flere tiltag, som sigter på at binde semestrene bedre sammen. Uddannelsesnævnet vil
gerne iværksætte flere tiltag for bl.a. at udfylde det lange tomrum som mange studerende oplever at sommeren udgør.
Vi mangler dog fortsat et overblik over virkningen af alle fremdriftsreformens tiltag,
herunder mulighed for at øge omfang af Metodeprojektet eller valgfag fra 10 ECTS til
20 ECTS.
Debat om muligheden for at tilpasse 3. semester, bl.a. omfang på Metodeprojekt,
samt omfang og antal valgfag.
Vi har særlige udfordringer i forhold til spørgsmål om fagligt og sociale fællesskab, da
GP er en 2-årig uddannelse i modsætning til andre uddannelser, som opbygger faglige og sociale fællesskaber hen over bachelor- og kandidatuddannelsen. Debat om mulighed for forskellige sociale og faglige tiltag, herunder om den løse struktur for lærergruppen i forhold til andre af DPU’s afdelinger.
Beskæftigelsessituationen drøftet med fokus på bl.a. titler, private erhvervsliv, sammenligning m.m.
4.

Møde med aftagerpanel

Referat fra seneste møde er udsendt som bilag. Enighed om at det er et godt forum
for drøftelser og debat, men afspejler ikke større behov for ændringer. Valgfagsudbuddet kan fremstå som lidt tilfældigt.
5.

Studieordning frem til 1. november 2016
5a Gentænkning af 3. semester
Udfordringen med semesteret er opsplitningen i tre moduler, der spiller negativt
ind på gennemførsel og manglende fokus. Uddannelsesnævnets ønske er at sam-
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le semesteret til færre moduler. I de studerendes bevidsthed opfattes Metodeprojektet som værende større i omfang.
Debat om valgfagsudbuddet, herunder om forskelle på udbuddet i Emdrup og i
Trøjborg, samt manglende synlighed og præsentation af valgfagene. Der er 8
valgfag, som kun udbydes i Emdrup og 3 valgfag, som kun udbydes i Trøjborg.
Problematikken kan behandles i Studienævnet, da Generel Pædagogik altid opretter holdet med undervisning pr. videolink på begge campusser og underviserens fysiske tilstedeværelse skal være proportional med antallet af tilmeldte studerende.
Uddannelsesnævnet ønsker struktur med et metodisk og specialeforberedende
kursus på 20 ECTS og et valgfag på 10 ECTS.
5b 30 ECTS på 1. semester
Erfaringen fra andre DPU uddannelser viser at en sammenlægning af modulernes afsluttende prøver øger gennemførslen. Aktuelt vurderes, at det er muligt,
herunder at løfte koordinationsopgaven.
5c Nedsættelse af studieordningsrevision gruppe
I gruppen skal indgå uddannelsesnævnet, suppleret med afdelingsleder og undervisere fra Trøjborg og valgfagene.
Eksamensformen skal generelt slankes, men ved en sammenlægning af moduler,
kan det være muligt at bibeholde nuværende eksamensformer.
Arbejdsgruppen nedsættes på næste møde.
6.

GP uddannelsesnævnets mødedato 6 – 8 juni

Det planlagte møde tirsdag 14. juni flyttes til fredag 10. juni kl. 13.00 – 16.30 og behandler bl.a. undervisningsplaner og budgetter.

7.

Karriere arrangement 2. juni
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Arrangementet er på plads med lokaler.
8.

Valgfagsopstart medio august

Frederik har bedt om at valgfagene afsluttes tidligt for at give plads til opstart af specialet. Konkret til valgfagene blev det besluttet, at de skal afslutte med bedømmelse
senest onsdag 30. november. Hvis Metodeprojektet tilsvarende skal afleveres tidligt
skal det afleveres senest mandag 21. november.
Bedømmelsesfristerne er 4 uger og dermed vil alle moduler på 3. semester være bedømt inden jul. Der er mulighed for at starte op allerede i uge 31 efter modulkoordinators valg.
9.

Eventuelt og ønsker til næste møde

Specialer afleveres fortsat i papirformat til afleveringsfristen 1. juni. Det forventes, at
også specialerne skal afleveres digitalt fra vintereksamen 2016/17.
Punkter til mødet 10. juni:
•

Godkendelse af dagsorden.

•

Nedsættelse af arbejdsgruppe vedrørende ny studieordning.

For referatet
Henrik Christensen
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