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REFERAT 

Dagsorden 

1. Indledende 

a. Godkendelse af dagsorden 

b. Gennemgang af referat fra sidste møde for at følge op på beslutnin-

ger/udeståender (Bilag 1 og 2) 

 MA LLL’s økonomi 

2. Meddelelser 

a. Fra studienævnet 

 Positivliste for valgfag på IUP 

 Godkendelse af MA LLL – opfølgning? 

b. Fra AU centralt 

c. Fra IUP administration 

d. Fra uddannelsesleder 

 Åbent hus arrangement Emdrup og Århus (se bilag 3a og 3b) 

 Vores studerendes gymnasiale optagelsesbaggrund  

 Censorkorpset har fået et par nye navne: Niels Warring og Annegre-

the Ahrenkiel (udpeget for at imødekomme specielle behov ved Ma-

steruddannelsen i Lifelong learning) 

e. Fra studerende 

f. Øvrigt 

 Undervisningsevalueringer E12 (Bilag 8a og 8b) 

 Studenteropgaver - offentlige eller fortrolige? 

 Ansættelsesønsker Pæd.soc. 

3. Beslutningspunkter 

a. Studenter-/alumnearrangementer 

b. Eksamensadministrationen  

c. Studerendes deltagelse i forskningsprojekter (bilag 4a og 4b) 

4. Diskussion 

a. Fremtidigt tilvalgsudbud (Bilag 5) 

b. Strategi for valgfag (Bilag 6) 

c. Censorkorpset for sociologi skal nyudpeges i 2014. 25% af korpset skal ud-

skiftes. Er vores moduler dækket godt nok ind censormæssigt? Hvordan fx 

med komparative studier? 

d. Merit praksis (Bilag 7) 

5. Eventuelt 
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1. Indledende 

a. Dagsorden godkendt 

b. Referat fra sidste møde godkendt. Kort gennemgang af ”Liste over fremtidige 

arbejdsopgaver. Opdateres version udsendes sammen med referatet. 

i. MA LLL’s økonomi: Intet nyt endnu. 

 

2. Meddelelser 

a. Fra studienævnet 

i. Der skal oprettes en positivliste over de IUP-valgfag, der er åbne for andre 

fags studerende OG de fag, som Pæd.soc.-studerende kan få godkendt 

uden individuel vurdering. Trine rundsender den foreløbige liste over 

godkendte fag på IUP til orientering. 

ii. MA LLL studieordningen blev godkendt i studienævnet. Sendt til dekanen 

til endelig godkendelse. 

iii. Det forventes, at der kommer fælles AU-regler for undervisningsforplig-

telse, men der er ikke meldt noget konkret ud endnu. 

b. Fra AU centralt – intet 

c. Fra IUP administration – intet 

d. Fra Uddannelsesleder 

i. Åbent Hus: 

- Kort orientering omkring de velbesøgte arrangementer  

- Næste år vil vi bede om, at deltagerne ved tilmeldingen oplyser deres ud-

dannelsesmæssige baggrund. 

- Mgl. studenterhistorier – mulighed for videoklip el. lign.?  

- Information til nye studerende, herunder format for åbent hus diskuteres 

på mødet i april. 

ii. Vores studerendes gymnasiale optagelsesbaggrund: 

- Diskussion af, hvorvidt det har betydning, at nogle studerende ikke har en 

fuld gymnasial baggrund?  

- Status: Det har ikke nødvendigvis betydning. En løsning er at fremlægge 

klare krav og forventninger til vore studerendes kompetencer (f.eks. en-

gelskkundskaber, matematikkendskab) – og det er så de studerendes 

egen opgave at supplere deres kundskaber.  

iii. Censorkorps: 

- Forslag til nye censorer – er alle forskningsfelter tilstrækkeligt inddække-

de? Jonas tager dette med på mødet i sociologisk censorkorps den 14. maj 

2013.  

- Konkrete censor-ønsker drøftes på mødet i april.  

- Mail til modulansvarlige + Dorthe omkring censorerfaringer mv.: Det skal 

undersøges, om vi har tilstrækkelige med censorer at trække på. 

-  Akkrediteringsmøde: Der mangler 3 studerende i Emdrup. Forskellige 

netværk aktiveres igen. Interesserede sendes til Marianne.  

e. Fra studerende – intet 

f. Øvrigt 

i. Evalueringer E12 

- Lav besvarelsesprocent – der er på IUP nedsat et udvalg, som kigger 

nærmere på evalueringerne og kommer med forslag til bedre skema. 

- PST:  
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o Imødekomme de studerendes ønske om dybde 

o Fokus på færre, nøje udvalgte teoretikere, flere primære tekster 

o Øvelsesgange i hver teori med cases 

o Læsning af ét enkelt værk i dybden sideløbende med undervisnin-

gen. 

- F&F: 

o Uenighed om niveau – for nemt/for svært 

o Nødvendigt med videnskabsteori – evt. opfordre de studerende til 

at læse ”Humanistisk videnskabsteori for begyndere”.  

- For få besvarelse omkring øvrige evalueringer til, at de er anvendelige. 

- To tiltag til nuancering: 

o Lærerevalueringer 

o Få studerende med til at tolke evalueringerne efter hvert seme-

ster. 

- OOL: Nødvendigt at evaluere – mere styr på indhold 

o For lavt niveau 

o For mange eksterne vejledere 

o Nødvendigt med sammenhæng ml. undervisningsplan og under-

visning 

ii. Studenteropgaver: OK at anvende opgaver i undervisningen, hvis den 

studerende giver sit samtykke. 

iii. Nye stillinger: Vi har fra Pædagogisk sociologis side ønsket at slå 3 stillin-

ger op. Der kommer sandsynligvis flere i efteråret. 

 

3. Beslutningspunkter 

a. Alumne-arrangementer 

- Datoer er fastsat: 14. maj 2013 i København og 16. maj 2013 i Aarhus 

- Tidspunkt ca. 15-20. 

- Første del består af oplæg for nuværende studerende. I anden del skal 

alumneforeningen konstitueres, muligheder for forskning mv. 

- Invitationer skal ud ca. 3 uger før. 

- Deadline er 12/4 2013 (næste UFU-møde) 

b. Eksamensadministrationen 

- En række problemer, som bl.a. skyldes sygdom, nye medarbejdere mv. 

Der er foretaget tiltag, så det ikke gentager sig. 

- En del af problematikken hænger sammen med censormangler jf. punkt 

2d, III 

c. Studerendes deltagelse i forskningsprojekter 

- Det vigtigste er at informere de studerende om, hvilke muligheder der er. 

- Der skal oprettes et vejlederkatalog, hvor der også er oplysninger om, 

hvilke konkrete projekter/forskere det er muligt at tilknytte sig 

- Ideen præsenteres på det kommende lærermøde. 

 

4. Diskussion 

a/b Fremtidigt tilvalgsudbud/strategi for valgfag 

- Det vigtigste er, at valgfagene er tilknyttede de aktuelle forskningsfelter. 
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- Diskussion af mulighed for at skabe nogle tilvalgsprofiler/frie fagpakker 

rettet mod enten forskning/erhverv, undervisning/konsulentvirksomhed 

mv. 

- Vigtigt at tiltrække studerende udefra. 

- Til næste møde skal rapport fra Moderniseringsstyrelsen inddrages. Niels 

rundsender. 

c. Censorkorps: Se punkt 2d, III 

d.  Meritpraksis: Læs det udsendte oplæg til diskussion og kom evt. med yderli-

gere punkter inden næste møde. 

 

5. Eventuelt 

a.  Fredag den 6. september 2013 kl. 10 vil der være gæsteforelæsning af Karen J. 

Sanchez-Eppler, Amherst, USA 

b.  MatchPoints seminar Aarhus Universitet – årlig tilbagevendende begivenhed 

i maj måned 

- I 2013 deltager Putnam. 

- Gratis tilmelding for AU-studerende og AU-ansatte. 

- Måske får MatchPoints 2014 fokus på 200-året for den danske folkeskole. 

I så fald kan arrangementet understøttes af et seminarforløb i perioden op 

til MatchPoints for de studerende, hvor der gennemgås tekster af oplægs-

holdere mv. med henblik på at få så mange studerende som muligt til at 

deltage i selve MatchPoints arrangementerne.  

c.  En måde at aktualisere alle de gamle specialer, som vi har liggende, kunne 

være et samarbejde med Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, hvor de 

studerende kunne få stillet til opgave at skrive en kronik el. lign. om et specia-

le. Denne kunne så præsenteres på en samlet hjemmeside som reklame for 

det pågældende speciale. 

- Niels kontakter Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. 

- Marianne kontakter Lisbeth Hartmann. 

d.  Studentertidsskrifter 


