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1. Indledende 

Dagsorden og referat 

 

Ingen kommentarer til dagsorden eller referat - opfølgning i forhold til sidste mødes 

ordinære referat: 

- Censorproblematikken er sat på to-do listen 

- Der har været afholdt ekstraordinært UFU-møde den 6. maj 13, hvor ene-

ste punkt var godkendelse af undervisningsplaner for E13 

- Spørgsmål om uddannelseshistories fremtid sat på to do listen 

- Lærermøde har været afholdt den 24. maj 13 

 

2. Meddelelser 

a. Fra studienævnet 
SU-reformen - dette drejer sig om, at pkt. 11 i SU-reformen "Fremme af en 
aktiv studiekultur gennem obligatorisk tilmelding til fag og prøver svarende 
til et fuldt studieår samt afskaffelse af muligheden for at melde fra til de en-
kelte prøver." skaber vanskeligheder for vores studerende. SN har fremsendt 
høringssvar, som peger på dette problem 

b. Fra AU centralt 

14 ugers undervisning á 8 timer på KA-niveau fra 2014 – dette bliver et AU 

krav fra 2014. Det står åbent, hvorledes kravet skal fortolkes i praksis. 

 

c. Fra IUP administration 

Intet 

 

d. Fra uddannelsesleder 

Akkreditering – Kandidatuddannelsen i pæd. sociologi er vurderet som til-

fredsstillende i forhold til samtlige kriterier 

Vi er blevet godkendt – høringssvar fra os fremsendes i denne uge 

 

Brug af interne censorer – Vi forsøger at lægge et armslængdeprincip ind 

og undgå at folk, der underviser på et modul, der skal eksamineres i, kom-

mer til at optræde som intern censor på samme modul. At fungere som in-

tern censor uddannelsens moduler vil også være en måde at lære de forskel-
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lige moduler på pæd.soc. at kende. I forlængelse heraf blev det besluttet, at 

Marianne (MH) fremover finder interne censorer til alle moduler.  

 

Plagiering og retningslinjer for omskrivning – dette er uafklaret. Vi tager 

problemstillingen op i SN 

 

Vi har søgt om og har fået del i en bunke uddannelsesudviklingsmidler fra 

Arts: 

Udvikling af koncept for specialeworkshop - 20.000 

Integration af studiekreds på uddannelsen - 20.000 

Blended learning (virksomhedsprojektet). Samarbejde med CUDIM - 50.000 

Workshop om blogteknologi. Samarbejde med CUDIM - 20.000 

Skriveværksted ifm specialer ' Writer's retreat' med CUDIM - 30.000 

 

e. Fra studerende 

Intet 

 

f. Øvrigt 

Censor-årsmøde (den 14.5.2013 på SDU) v/Jonas (bilag 1) - vi (AU) har fort-

sat problemer med censorafrapporteringen samt praktiske omkring selve 

eksamensafviklingen. Jonas (JL) og MH tager en snak med administratio-

nen om dette. 

 

Alumnearrangementer v/Niels og Iris  

Begge alumnearrangementer gik fint. Både i Århus og i København arbejdes 

der på at indkalde til stiftende generalforsamling. Spørgsmålet er, om der 

skal være en eller to foreninger – der arbejdes sandsynligvis i retning af én 

med to afdelinger. UFU tilkendegav, at vi om muligt vil være økonomisk 

backup ifm generalforsamlingerne, fx til lokaleleje. Mulighederne i AU’s 

alumneforening bør undersøges. 

 

3. Beslutningspunkter 

 Information til nye studerende – velkomstpjece (forslag til indholds-

fortegnelse – se bilag 2)  

Blev diskuteret. Pjecen sendes til UFU-medlemmerne for kom-

mentering før trykning.   

 Hvem skal være intern censor på de enkelte moduler? Fordel/ulempe 

med modulkendskab? Med sagskendskab? 

Jf. pkt. 1d – vi vil fremover sigte mod at interne censorer og 

eksaminatorer ikke er for tætte på hinanden. Uddannelsesleder 

finder interne censorer fremover. 

Vi sigter endvidere efter at kunne fastlægge interne eksamens-

datoer for de kommende eksaminer allerede ultimo septem-

ber/februar. 

 

4. Diskussion 

 Studiestart sep. 2013 – Tilde (Kbh.) og Mette Boie (Århus) er inviteret 

til at deltage i dette punkt – programsættes til kl. 14 
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Program for studiestart drøftet. Udkast til program vedlagt – 

se bilag 1. Modellen bliver overordnet den samme i Kbh. og År-

hus. 

Vi vil gerne have tilmelding til arrangementet via webshop. 

 Studenterarrangementer/-aktiviteter i efteråret? 

Specialecafe – inspiration til at komme i gang. Skal ligge sidst i 

3. semester 

Katalog for afleverede specialer, præsentation af udvalgte spe-

cialer - Niels om journalisthøjskolen? MH kontakter biblioteket 

for muligheder 

 Strategi for valgfag – for 3. gang 

Fremtidens valgfag har vi valgt at tematisere under 3 over-

skrifter: a) Fordybelse i teoretisk eller metodisk perspektiv; b) 

Anvendelses- og erhvervsperspektiv; c) Aktuel pædagogisk 

forskning. Overskrifterne er ikke endelige. Vi arbejder videre 

på dette efter sommerferien! 

 

5. Eventuelt 

 Orientering om fremtidige punkter 

 Studerende, der har overskredet fristen for 1. specialekontrakt, skal i 

princippet udarbejde ny problemformulering. Hvordan håndterer vi 

dette i praksis? 

 Involvering af studerende i forskningsprojekter, se også: 

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/dut/article/view/7173/6652 

 Niveau i studenteropgaver 

 

Disse punkter tages op på næste UFU-møde 

 

 

 

 

 
  

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/dut/article/view/7173/6652
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27. maj 2013 

 

 

 

Bilag 1 

 

Program for studiestart, pæd.soc. Kbh 
Fælles: 

Kl. 10-11: Fælles Velkomst  
- Instituttet 

- De studerende (evt. DSR – men så skal det være en fra KA)  

Efter det fælles program: 

Dag 1 (onsdag): 

Tid Tema Bemærkninger 

11:00 - 11:30 

(lokaleønske 

D169) 

Velkommen til studiet (Jonas – 

backup Niels?) 

Generel velkomst til studiet.  

Indhold fra velkomstfolderen 

11:30 – 12:00 

(lokaleønske 

D169) 

Nuværende studerende – Hvordan 

er det at studere på pæd.soc.? (3 æl-

dre studerende) 

Studievejledningen 

Især om oplevelser fra (pro-

fessions)BA til KA-

studerende. Personlige studie-

strategier. 

12:00 – 

13:00 

(lokaleønske 

D169) 

Dannelse af grupper (Tilde) Tilde beskriver principper 

(studieambition, ønske om 

mødehyppighed & -tid, geo-

grafi, ??) 

13:00-13:30 Frokost Logistik uafklaret - der er 

mange studiestartere og en lil-

le kantine 

13:30 – 

15:00 

(lokaleønsker 

A4xxx) 

I de nydannede grupper – forskelli-

ge øvelser i at lære hinanden at ken-

de. (Tilde – backup: deltagende stu-

derende + UFU-studerende) 

Tilde udformer en række øvel-

ser med dette formål.  

Vi regner med 30-35 personer 

i hvert lokale 

 

 

 

Dag 2 (torsdag): 

Tid Tema Bemærkninger 

10:00 - 

10:45 

(lokaleønske 

Om studiemiljø mv. (Tilde & Tho-

mas) 

Studievejledningen 
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D169) 

11:00 – 

11:30 

(lokaleønske 

D169) 

Nuværende studerende – Hvordan 

bruger vi vores grupper (3 ældre stu-

derende) 

Om forskellige studiestrategi-

er i grupperne.  

11:45 – 

13:00 

(lokaleønske 

D170) 

I de nydannede grupper – fagligt ret-

tede kom-i-gang øvelser (Tilde + del-

tagende studerende) 

Tilde udarbejder øvelserne  

 

13:00-13:30 Frokost Logistik uafklaret - der er 

mange studiestartere og en lil-

le kantine 

13:30 – 

14:00 

 

Rundvisning for de, der ønsker dette 

(Tilde – evt. F13’s suppleringsstude-

rende) 

Frivilligt 

 

Fælles: 

14:00 – 15:00 Fælles festforelæsning for alle studerende (vi beslutter på næste SN 

hvem vi ønsker som forelæser) 

15:00 – 24:00 Bar og grill (egenbetaling)  

 

Praktiske forhold: 

Kommunikation med de nye studerende – hvad skal de forvente på introdagene? vel-

komstfolder, navneskilte?, frokostmulighed?, hjemmeside til yderligere kommunika-

tion?, IT-hjælp til fx BB? Kompendier. 

Afklaringsmøde med nuværende studerende i august 

 

 


