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Møde den: 18. november 2013 
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Deltagere: Marianne Høyen, Niels Rosendal Jensen, Lasse Keun, Bettina Høgenhav,  

Jonas Lieberkind, Pernille Steinhauer, Kristian Birk 

Afbud: Iris Hauksdottir, Jørn Bjerre, Pia Cort, Kent Ravn, Christina Johannsen, Kath-

rine Degn 

 

Referent: Pernille Steinhauer 

REFERAT 

1. Diskussion 

 Studieordningsrevision 

 

I FF har de modulsansvarlige valgt eksamensformen på trods af at der er problemer 

med at administrere det. Dog er antallet af opgaver reduceret fra 3 til 2 . 

Ændringerne af eksamensformerne lyder at eksamensformen er aktiv deltagelse, med 

aflevering af 1 til 5 skriftelige opgaver. Det præcise antal opgaver og hvor mange antal 

gange man kan aflevere præciseres i undervisningsplanen. 

Re eksamen og sygeeksamen er 15 ECTS skriftelig opgave. Det diskuteres om det er 

rimeligt at der kan være op til 5 opgaver. Om det er at presse de studerende for me-

get. Det aftales at når undervisningsplanen skal godkendes i UFU, sørger UFU for at 

der ikke er for store krav. 

 

Vedr. Pædagogisk Sociologisk Teori.  

Jonas fortæller om de væsentlige ændringer ved den ny reviderede fagbeskrivelse af  

PST.  Der er stadig uklarhed om hvordan eksamen kan administreres systemmæssigt. 

Men det vi håber på er at midtvejsprøverne er ECTS bærende. 

Ordinær eksamen, reeksamen og sygeeksamen er den samme. Man kan søge dispen-

sation for den mundtlige eksamen. 

5 ECTS skriftlig og mundtlig 10 ECTS. 

(Dorte Perhsson vender tilbage om den skriftlige delprøven kan administreres i 

STADS) 

 

OU1 og OU2 har begge store skriftelige eksamensopgaver og derfor er der to opgaver i 

samme semester. Det påtænkes at det ene modul skal have en anden eksamensform 

end stor skriftelig opgave, men det vil kræve en om organisering af modulet. 

 

Vedr. Opdragelse og Uddannelse 1 

Det foreslås at der finder en ny titel.  

(Det undersøges om en ændring af titel vil være en studieordning ændring, lige som 

det skal undersøges om en eksamensformsændring også udløser en studieordning 

ændring. Pernille Steinhauer vender tilbage) 
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Jonas fremlægger den reviderede fagbeskrivelse.  

 

Vedr. Opdragelse og Uddannelse 2 

Niels fremlægger revideringen af fagbeskrivelsen.  

 

Vedr. Valgfag 

Marianne fremlægger de tre overordnede valgfag, som der kan udbydes valgfag un-

der. De studerende kan for fremtiden tage tre gange 10 ECTS. Det vil være undervi-

serne der udbyder fagene der skal vælge formen som de skal udbyde det.  

Det forslås at valgfagene at valgfagene har tre retninger som mulighed, med 6 forskel-

lige eksamensformer. (Niels laver et udkast til hvordan valgfagene som grund form 

kunne beskrives og sender det til Pernille som vil se det igennem i forhold til hvor-

dan det kan administreres i STADS) 

 

Det diskuteres om hvorvidt man kan kræve, at de studerende skal aflægge en eksa-

men mundtlig. Skal det være muligt at tage en kandidatuddannelse uden på noget 

tidspunkt at møde op på universitetet?  

 

Det aftales at hele lærergruppen mødes og diskutere hvordan denne problematik skal 

løses og hvordan progressionen skal støttes, særligt i prøveformerne. Der skal laves et 

oplæg og indkaldes til møde. (Marianne finder en dato d.12.12.2013 kl 11. og Niels 

laver et oplæg til d.25 nov.) 

 

 Fremtidig bemanding 

Punktet blev udskudt. 

 

2. Undervisningsplaner for forår 2014 

 OU1 og OU2 behandles på dette møde 

Jonas fremlægger undervisningsplanen for OU1 og UFU godkender efter enkelte ret-

telser. 

 

OU2 diskuteres og godkendes. 

 

Bettina fremlægger et forslag vedr. valgfag. 

Virksomhedsprojekt oprettes ikke som hold i Århus. De studerende tilbydes under-

visning via Emdrup 

Deltagerobservation oprettes ikke i Århus 

Livshistorie og biografisk forskning udbydes i Emdrup, reduceret.  

Formidling oprettes ikke i Emdrup. 

 

3. Ekstraordinært møde 

 Mødedato for evt. ekstraordinært UFU-møde, hvor de øvrige under-

visningsplaner skal behandles 

Det aftales at der de sidste undervisningsplaner godkendes på mail. 
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5. Eventuelt 

Der opfordres til at man ikke tager speciale studerende, som man har haft et studen-

ter-ansættelsesforhold til. 

 

Marianne fremlægger fordelingen af D-Vip og Vip ansættelserne. Det forslås at der 

opslås nogle egentlige eksterne lektorater. Det videre diskuteres videre på fremtidige 

UFU møde. 

 

Næste UFU møde er d. 18.12.2013 


