
 

 

 

 
 Studier, Campus Emdrup 

Aarhus Universitet  

Tuborgvej 164 

2400 København NV 

Tlf .: 87150000 

Fax: 87150201 

E-mail:  hum@au.dk 

medarbejdere.au.dk/administrati

on/studieadministration/om-au-

studier/ledelse-og-

medarbejdere-i-au-studier/au-

studier-ar/ 

 

 

 

Dato: 16. december 2015 

 
 

Side 1/3 

AARHUS 

UNIVERSITET 

ARTS 

Uddannelsesnævn for kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi 

Dato: 15. december 2015 kl. 12.00-15.00 

Lokale: 2113-252 Trøjborg (12 videolink); Emdrup D120 Videolink (25) 

 

Deltagere:  

Anne Larson, Dirk Michel-Schertges, Niels Rosendal Jensen, Christian Christrup Kjeldsen, 

Kira Vinberg, Camilla Geisler Hansen, Nikoline Scanholm, Bettina Høgenhav (referent) 

 

Afbud: 

Jonas Lieberkind, Thomas Sprogø, Daniel Hansen, Jørn Bjerre, Stephan Reinemer 

Referat 

1.  

Referat godkendt. Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af et diskussionspunkt vedr. 

studiestart (3.4). 

 

2. Orienteringpunkter 

2.1. Fra uddannelseskoordinator 

Ifølge studieledertal vil reduktionskravet på pædagogisk sociologi fra 2016 være på knap 

12 måneder.  

Vi har modtaget lige under 100 specialevejlederansøgninger, der skal være fordelt senest 

15. januar. Specialerne har alle seneste afleveringsfrist den  1/8 2016. Der skal tages hen-

syn til, at specialerne alle skal bedømmes samtidig (indenfor 2 md.), hvorfor hver enkelt 

vejleder kun kan påtage sig et begrænset antal specialer. Eftersom der samtidig ikke må 

akkumuleres merarbejde, vil det være nødvendigt at indhente eksterne kræfter. 

 

Der har været gennemført kvantitative evalueringer på alle fag på pædagogisk sociologi i 

efteråret 2015. Svarprocenterne har dog været meget lave. Det blev nævnt, at systemet ik-

ke har virket optimalt, hvilket kan være medvirkende årsag til den lave svarprocent på de 

officielle uddannelsesevalueringer. Der vil blive indført et nyt system med virkning fra 

F2016. Modulkoordinatorene sender først de mundtlige evalueringer til januar, når ek-

samen er gennemført. Anne Larson sammenskriver et notat om de faktorer, der ikke har 

fungeret i forhold til den kvantitative evalueringsprocesse, således at der fremadrettet kan 

sikres en større svarprocent. 

 

2.2. Fra studienævnet 

De studerende henviste til et projekt under de strategiske midler vedr. evaluering af op-

tag. Det interessante er, om der foreligger noget vedrørende pæd.soc.-studerende. Det 

blev besluttet at Christian Christrup Kjeldsen retter henvendelse til Eva Viala for en nær-

mere afklaring. 

 

2.3. Fra de studerende 



 

 

    

Side 2/3 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

ARTS 

 

Intet  

 

2.4. Fra administrationen 

Intet 

 

3. Diskussionspunkter 

3.1.  

Forslag til, hvordan vi får nedbragt den reelle studietid, så vi kommer tættere på at leve op 

til kravene fra ministeriet blev diskuteret. Der skal tages hånd om de studerende fra star-

ten. Et forslag er indførelse af studiementorer (er tidligere blevet afvist grundet økonomi), 

men også VIP mentorer, således at de studerende eventuel tilknyttes en vejleder fra star-

ten. I de nye forslag til revision af fremdriftsreformen er der endvidere lagt op til genind-

førelse af suppleringsuddannelsen. Dette kan være med til at forberede de studerende, så-

ledes at de får en ide om fagfeltet forud for kandidatuddannelsen. 

 
3.2.  

Der var enighed om, at notatet fra arbejdsgruppen vedr. studieordningsrevisioner havde 

gode refleksioner. Det tilstræbes, at en studieordning skal prøves igennem, og at der der-

for kun bør ske ændringer hvert 2. år. Det anbefales, at der reduceres i eksamensformer, 

og at der kun er en prøveform pr. kursus. Desuden skal der være sammenhæng mellem 

prøveform og ECTS vægtning. 

 

3.3.  

Det blev besluttet at ansøge forårets puljemidler om to ting. 1) Tilrettelæggelse af et lyn-

kursus både i København og Århus om introduktion til videnskabelig tankegang og arbej-

de. Vi forventer samtidig, at dette vil kunne formindske frafaldet. Der blev nedsat en ar-

bejdsgruppe til udarbejdelse af udkast til ansøgning. Gruppen består af Niels Rosendal 

Jensen, Christian Christrup Kjeldsen, Dirk Michel-Schertges og Nikoline Scanholm. 2) 

Ansøgning om en VIP mentorordning. Kira Vinberg sender et notat. Det blev nævnt, at 

der er erfaringer med mentorordninger fra fleksibel master. 

 

3.4. 

Det anbefales, at der tilknyttes cheftutorer til hver campus. Det blev nævnt, at der er initi-

ativer i gang på dette område. Sidste år blev der givet gavekort til tutorerne på pæd.soc. 

De nuværende tutorer er endnu ikke blevet tilgodeset. Det anbefales, at dette sker langt 

tidligere og ikke 3 mdr. efter studiestart. Dette også for at sikre rekruttering af nye tuto-

rer. 

4. Beslutningspunkter 
4.1.  

Der er indkommet to forslag til tidsplan for revision af studieordningen. På det kommen-

de lærermøde i januar vil drøftelserne blive sat i gang. De studerende ønsker en gennem-

gang af et fag ad gangen for at gå mere i dybden med de enkelte behov for ændringer. Det 

er dog samtidig vigtigt, at underviserne føler et ejerskab og tænker uddannelsen som hel-

hed. Fremdriftsreform og eksamensformer skal medtænkes, og det anbefales, at modul-

koordinatorerne inviteres med til et UN møde. En ændring af tidsplanen blev, at PST og 

FF samlet er til drøftelse mv. i perioden januar-marts, og at OU1 og OU2 samlet er til 



 

 

    

Side 3/3 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

ARTS 

 

drøftelse mv. i perioden april-maj. I september vil ændringerne være til behandling hos 

aftagerpanelet og til juridisk tjek. Det blev i samme forbindelse nævnt, at der er tanker 

fremme om at udbyde valgfag på tværs af uddannelserne. Anne Larson udarbejder et 

sammenskrivningsnotat og en ny tidsplan. 

 

4.2.  

Der er kun tilmeldt 2 studerende i Århus, hvorfor organiseringen af modulet Virksom-

hedsprojekt i foråret 2016 skal gentænkes. Da vi både skal leve op til kravene til omfang af 

faget og holde de timeøkonomiske rammer, blev det besluttet, at faget udbydes som en 

kombination af kollektiv og individuel vejledning. Anne Larson udarbejder et udkast til 

plan. 

  

4.3.  

Med henvisning til den nye procedure for specialevejledertildeling anbefaler de studeren-

de, at den enkelte vejleder på sin hjemmeside opretter en fanen, der vedrører vejlednings-

form, vejledningsområder, ledig kapacitet m.m., eller at der oprettes et samlet speciale-

vejlederkatalog med de samme oplysninger, der kan lægges på Blackboard. Dette for at 

lette de specialestuderendes adgang til disse oplysninger. Anne Larson udarbejder en 

skabelon for et vejlederkatalog, indeholdende oplysninger om den enkelte vejleders 

forskningsområder, metodiske tilgang(e) og vejledningsform(er). Kataloget skal løbende 

justeres, så kun vejledere der aktuelt har kapacitet til at vejlede optræder i det. 

 

4.4.  

Forslag til møderækken for UN i foråret 2016 er foreløbig godkendt, dog med ændring af 

første møde, der i stedet bliver tirsdag den 12. januar 2016 kl. 12-15. De nye studerende 

i UN skal inviteres til dette møde. Nikoline Scanholm sender deres mailadresser til Ste-

phan Reinemer.  

5. Eventuelt 

Der blev ønsket god jul og godt nytår. 


