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Møde den: 10. februar 2017 kl. 10-12 
Emdrup A112; Aarhus 2113-250c (inspiratoriet) 
 
Uddannelsesnævnet for Pædagogisk Sociologi (UN) 
 
 
Deltagere:  
Anne Larson (formand), Dirk Michel-Schertges, Jørn Bjerre, Jonas Lieberkind, Gitte Ja-
cobsen (næstformand), Cristina de la Villa González, Trine Bruun Algren Vestergaard, 
Jakob Eder-Jensen 
 
Suppleanter:  
Niels Rosendal Jensen, Christian Christrup Kjeldsen, Silja Outzen Rasmussen, Mette 
Marie Nielsen 
 
Tilforordnede:  
Janne Hedegaard Hansen (afdelingsleder), Nikoline Scanholm (studievejledningen), 
Bettina Høgenhav (AU-studier), Dorte Puggaard (referent, AU-studier)   
 
Afbud: Jonas Lieberkind, Christian Christrup Kjeldsen, Silja Outzen Rasmussen, Janne 
Hedegaard Hansen, Nikoline Scanholm 

Referat 

 

 
 
 
 
 
1. Valg af ordstyrer 

Anne Larson blev valgt som ordstyrer 

 

2. Godkendelse af referat og dagsorden 

Nyt punkt (4.1) indgår: Studerendes brug af computere i undervisningen  

Punkt 5 udgår 

 

3. Orientering 

3.1. Fra uddannelseskoordinator 

Uddannelseskoordinator Anne Larson orienterede om følgende: 
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Der ligger en nært forestående opgave for VIP’erne i, at skulle læse relevans-

beskrivelser. Anne Larson vil gerne trække på nævnets VIP-medlemmer, 

men forudser, at der også skal rekrutteres andre VIP’ere til opgaven.  

Der gives 10 min. pr. ansøgning.  

 

Anne Larson har problemer med, at deltage i Informationsmødet for potenti-

elle studerende i Aarhus 2. marts. Anne foreslog, at Jørn Bjerre deltager i 

stedet for hende. Anne Larson og Jørn Bjerre taler nærmere om det efterføl-

gende. 

 

3.2. Fra studienævnet 

Studienævnsrepræsentanterne orienterede om følgende: 

 

Studienævnet har holdt seminar, hvor nye medlemmer blev introduceret og 

nævnets arbejde drøftet og diskuteret. 

 

Studienævnet har endvidere holdt ekstraordinært møde vedr. diskussion af 

studieordninger 2017. Studienævnets kommentarer til studieordningen på 

Pædagogisk Sociologi gik primært på, at kravene til portfolio-eksamenerne 

og den aktive deltagelse i PST, skal præciseres. 

 

3.3. Fra studerende 

Ingen kommentarer 

 

3.4. Fra administrationen 

Ingen kommentarer 

 

4. Diskussions- og beslutningspunkter 

4.1. Studerendes brug af computer i undervisningen 

Med udgangspunkt i en henvendelse fra en studerende vedr. en undervisers 

forbud mod brug af computer i undervisningen, drøftede nævnet, hvorvidt 

undervisere med rette kan forbyde studerende, at gøre brug af computer i 

undervisningen.  
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Nævnet så både fordele og ulemper ved et forbud, men konkluderede, at be-

slutningen er op til den enkelte underviser – dog med en henstilling til fleksi-

bilitet fra underviserens side. 

 

4.2. Vedtagelse af valgfagsudbud E2017 

Det blev vedtaget, at 3. semester i E2017 udbydes på nuværende studieord-

ning (2014). Valgfagsudbuddene skal således i efteråret 2017 rumme både 10 

og 20 ECTS-moduler.  

UN indstiller, at Pædagogisk Sociologi samlet set udbyder 9 valgfag; 2 x 20 

ECTS-moduler i hhv. Aarhus og Emdrup, 2 x 10 ECTS-moduler i hhv. Aarhus 

og Emdrup samt modulet Kvantitativ Metode, som udbydes i samarbejde 

med Uddannelsesvidenskab.   

Anne Larson orienterede herudover om, at afdelingsleder Janne Hedegaard 

er i dialog med institutledelsen omkring de økonomiske rammer for valg-

fagsudbuddet.   

 

4.3. Diskussion og endelig vedtagelse af ny studieordning på baggrund 

af kommentarer fra studienævn og censorformand (studieordnin-

gen bliver diskuteret på studienævnets møde 9. februar. Bilag 

med tydelig markering af eventuelle ændringer kan derfor først 

udsendes umiddelbart før mødet i uddannelsesnævnet) 

Nævnet drøftede Studienævnets kommentarer, som var blevet fremsendt pr. 

mail forud for mødet.  

 

Modul 1: UN drøftede muligheder og begrænsninger vedr. aktiv delta-

gelse/studenterkonference som forudsætningsprøve. Jørn Bjerre, som er 

modulansvarlig, samler op og sender et præciserende forslag til udformnin-

gen af den aktive deltagelse samt forslag til syge-/omprøve til Anne Larson 

snarest.    

Modul 2: Anne Larson, som er modulansvarlig, præciserer eksamensbestem-

melserne mhp. formalia.  

Modul 3: UN foreslog en 5-dages-eksamen med ekstern censur. Anne Larson 

drøfter forslaget med de modulansvarlige. 



 
 

  
  

Side 4/4 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
ARTS 

 

Modul 4: UN foreslog en præcisering af titlen ift. det komparative perspektiv. 

Anne Larson drøfter forslaget med den modulansvarlige.  

Modul 5: Ingen kommentarer 

Valgfag: UN vedtog, at bevare forslaget om en synopsis-eksamen på valgfa-

gene, til trods for, at eksaminer på 3. semester – på dekanens indstilling – 

skal kunne afsluttes i december (mhp. fremdrift og tidlig(ere) opstart af spe-

cialeprocessen).  

UN vedtog endvidere, at omfangskravet til synopsen er det samme uaf-

hængigt af, om studerende afleverer individuelt eller i gruppe.  

Speciale: UN afventer Studienævnsbeslutning vedr. standardiserede om-

fangskrav.  

 

5. Beslutningspunkter 

5.1. Vedtagelse af mødeplan for F2017 

Udskudt til næste møde 

 

6. Eventuelt 

-  

 


