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Infobrev – november 2012 

 

 

Specialekontrakter 

Når I skriver kontrakt med en specialestuderende, har uddannelseslederen hidtil 

været den, som skulle skrive kontrakten under, før den sendes videre til 

administrationen for registrering. Fremover skal I sende den underskrevne 

specialekontrakt til Niels Rosendal Jensen, som i forvejen står for koordinering i 

forhold til alle specialevejledere. 

 

Det elektroniske eksamensafleveringssystem Digex 

Digex vil ikke længere være til rådighed i forbindelse med aflevering af 

eksamensopgaver på IUP. Digex har været anvendt i en pilotperiode på AU, og 

meldingen var indtil for nylig, at systemet skulle fortsætte efter perioden var 

gennemført tilfredsstillende. Nu skal systemet angiveligt i udbud, før det vil kunne 

fortsætte, og vurderingen er, at vi tidligst står med et tilsvarende – eller måske 

ligefrem det samme system – i 2014. I mellemtiden skal vi gå tilbage til de hidtidige 

afleveringssystemer, hvilket for nogens vedkommende vil sige Blackboard og for 

andres vedkommende papir-aflevering. Der har været et par uheldige episoder med 

Blackboard, bl.a. oplevede et modul i efteråret 2011, at eksamensopgaver 'forsvandt'. 

Dette vil vi selvsagt gerne sikre ikke sker igen, så Studiekontoret er i gang med at 

undersøge mulighederne for, hvordan opgaveaflevering kan foregå i de kommende år. 

 

De nye studerende – hvem er de? 

Når et nyt hold studerende starter på Pædagogisk Sociologi, er det interessant at vide, 

hvilken baggrund disse studerende har for at starte på uddannelsen. 

Vi har kunnet få fat i optagelsesgrundlaget for de studerende, som er optaget direkte, 

og altså ikke for de studerende, som er gået via suppleringsuddannelsen. 
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Studerende i København: 

København: Fordeling på optagelsesgrundlag og alder 

 

 

 

 

Studerende i Århus: 

Århus: Fordeling på optagelsesgrundlag og alder 
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Studieportal for studier og fag på Arts 

Referater fra Uddannelsesfagudvalget (UFU), Pæd.soc.'s informationsbrev til 

undervisere og information relateret til planlægning og gennemførsel af undervisning, 

vejledning og eksamen findes via følgende link: 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/om-

arts/uddannelsesfagudvalg/uddannelse-og-paedagogik/ 

Siden vil blive vedligeholdt løbende. Henvendelse om sidens indhold til Bettina 

Høgenhav (bh@dpu.dk)  

   

Aftagerpanel 

Der er nu nedsat et aftagerpanel på IUP. Det endelige antal medlemmer kendes ikke 

p.t. Studienævnet opfordrer uddannelserne til at gøre brug af aftagerpanelets 

medlemmer ved at involvere dem i aktiviteter rettet mod de studerende. Dette kan 

typisk være eftermiddagsarrangement om karrieremuligheder. UFU tager 

spørgsmålet op i en af de næste måneder, så hvis nogen af jer har forslag til, hvad et 

sådant arrangement med aftagerpanelmedlemmer kunne indeholde, er man meget 

velkommen til at kontakte Marianne Høyen (mahoe@dpu.dk) 

 

14 ugers semester fra E13 

Debatten om for lidt undervisning på landets universiteter har medført, at vi på AU 

skal regne med fra efterårssemesteret 2013 at skulle arbejde med 14-ugers semestre. 

Det skal ikke nødvendigvis forstås som, at der skal undervises i 14 uger i træk, men at 

der skal være planlagt undervisningslignende aktiviteter over en 14-ugers periode. De 

mere præcise detaljer mangler at falde på plads, så vi forventer, at der kommer 

yderligere detaljer på et tidspunkt. 

 

Regler for gruppeeksamen 

På undervisermødet i august blev der efterlyst retningslinjer for, hvorledes 

gruppeeksamen kunne afholdes. Spørgsmålet er p.t. på uddannelsesudvalgsniveau 

(dvs. Fakultetsniveau), hvor man vil drøfte det på mødet i november. 

Informationer følger, så snart vi ved mere. 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/om-arts/uddannelsesfagudvalg/uddannelse-og-paedagogik/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/om-arts/uddannelsesfagudvalg/uddannelse-og-paedagogik/
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Ideer til sommerskoleaktiviteter? 

AU vil gerne prioritere sommerskoleaktiviteter. Fra Pædagogisk Sociologi har vi hidtil 

ikke meldt nogen ideer ind, men hvis nogen har tid/lyst til at byde ind med et modul, 

er man meget velkommen. Finansieringen sker separat og har således ikke noget med 

den almindelige undervisning at gøre.  

Henvendelse til Søren Balsløv Fransén, sbf@dpu.dk 

 

 

Indkomne forslag til studiestøttende aktiviteter 

På fællesmødet for undervisere i august efterlyste vi forslag til studiestøttende 

aktiviteter. Dels var der et mindre beløb til rådighed fra UFU, dels var der nogle 

midler fra AU centralt. 

Vi fik fire forslag, hvoraf de to var realistiske at gå videre med (de to sidste ligger nu i 

vores idebank). Heraf kunne et forslag umiddelbart imødekommes, nemlig et 

seminarforløb/kollokvieforløb v. Søren Nagbøl og Dirk Michel Schertges. Et andet 

forslag om en sommerskolelignende aktivitet for specialeskrivere (et 'speciale-boost') 

faldt også i god jord – dette arbejdes der videre med. 

 

Suppleringsuddannelsen fremover 

Der hersker usikkerhed om suppleringsuddannelsens fremtid. Signalerne fra 

ministeren har været, at overgangsforløb mellem uddannelsesniveauer skal undgås, 

og vores suppleringsuddannelse er netop et sådant forløb. Samtidig har det hele tiden 

været forventningen, at kilderne til at få suppleringsuddannelsesstuderende vil tørre 

ud, jo flere professions BA-årgange, der bliver uddannet. Beslutningen er derfor, at 

suppleringsuddannelsen bliver gennemført som hidtil i foråret 2013, både i 

København og i Århus, men sandsynligvis for sidste gang.  

 

Brug af gæstelærere 

I forbindelse med planlægningen af undervisning mv. for foråret 2013 erindrer vi om, at 

IUPs udenlandske gæster gerne må tænkes med ind i seminarer, undervisning o. lign. 

mailto:sbf@dpu.dk

