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UFU-møde – Pædagogisk sociologi og MA LLL 

Den 30. september 2013 kl. 12:30-15:30 i lokale D120 

 

Deltagere: Marianne Høyen, Niels Rosendal Jensen, Jonas Lieberkind, Jørn Bjerre, , 

Pia Cort, Christina Johannsen, , Kristian Birk,  

Afbud: Kathrine Degn, Kent Ravn, Lasse Keun Larsen, Bettina Høgenhav 

 

 

 

 

Referat 

 

1. Indledende 

Dagsorden og referat 

 

Dagsordenspunkter: tilføjes  

 - Udbud af valgfag (2g) 

 - Valg af studerende til UFU og Studienævn (2g) 

- Dagsordenens pkt 3 - beslutningspunkter, er en fejl. Disse skulle være fjer-

net (er fjernet fra referatet) 

 

Referatet fra augustmødet blev korrigeret på enkelte punkter. Det duer ikke bare at 

sende referatet ud, da referatet er et politisk dokument - MH skal have det først til 

OK, herefter alle UFU-medlemmerne som skal godkende det inden for en uge. Der-

imod kan vi godt begrænse referatet til at være et beslutningsreferat- 

 

Pia Cort tager referat fra dette møde (filen er på mystisk vis væk - dette referat er en 

yderst nødtørftig rekonstruktion) 

 

 

2. Meddelelse 

a. Fra studienævnet 

Intet 

b. Fra AU centralt 

 Studieaktivitetsmodel og brug af ECTS (se bilag) 

Modellen blev diskuteret. Grundlæggende skal der planlægges studieaktiviteter 

for 14 uger/8 timer pr. uge 

 Suppleringsuddannelse (1. oktober) 

MH har spurgt om optagelsestal - disse foreligger ikke endnu 

c. Fra IUP administration 

Intet 

d. Fra uddannelsesleder 

 Personale på pæd.soc. 

Status fra MH. Vi mangler i den grad undervisere/vejledere.  

 Studerendes baggrund  

Mangler fortsat 
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 Censorbeskikkelser 

Vi har indmeldt en antal. Med få, yderligere rettelser, sender vi listen til censor-

formandsskabet (Anninck Prieur i Aalborg)  

e. Fra studerende 

 Alumneforeninger 

Generalforsamling den 3. okt parallelt både i E,drup og Aarhus.  

f. Øvrigt 

 De nye kandidatundersøgelser (se bilag)  

Diskussion om undersøgelsernes indhold og de studerendes forventninger til 

IUP/DPU. Bla at der peges på IUP/DPU bør markedsføre uddannelsen bedre 

samt ønske om projektledelseskompetencer. Sidstnævnte ville være en ide til et 

efteruddannelseskursus 

 Udbud af valgfag 

Vi udbyder 5 valgfag i F14 (alle reduceret omfang undervisningsmæssigt, dvs 

seminarform):  

i. Virksomhedsprojekt (Lisa Rosén Rasmussen) 

ii. Magtrelationer, Aarh (Søren Nagbøl) - arkitektstuderende inviteres 

til at deltage 

iii. Narrativer og biografisk forskning, Kbh (Marianne Høyen)  

iv. Akademisk fomidling, Kbh (Niels Rosendal Jensen) 

v. Goffman og deltagerobservation, Aar (Jørn Bjerre) 

 Valg af studerende til UFU og Studienævn 

Der skulle være styr på det. Bolden ligger hos Søren B. Franzén og DSR 

3. Beslutningspunkter 

Intet 

 

4. Diskussion 

 Pba lærermøde og vores tidligere diskussioner: grundtræk mellem modu-

lerne PST-FF-OU1-OU2 (oplæg v. MH) 

Punktet blev drøftet. Der arbejdes videre på det kommende møde i oktober 

 

5. Eventuelt 


