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UFU møde pæd.soc og MALLL 

Referent Pernille Steinhauer  

AARHUS 
UNIVERSITET 

 

Møde den: 6. maj 2014 kl. 10-12 

D118 

UFU-møde – Pædagogisk sociologi og MA LLL 

 

Deltagere:  

 

VIP: Marianne Elisabeth Steensgaard Høyen, Jonas Lieberkind, Niels Rosendal Jensen,  

STUDERENDE: Camilla Geisler Hansen, Anne Holm Klebak, Kira Vinberg,  

TAP: Bettina Høgenhav, Pernille Steinhauer (referent) 

 

AFBUD: Pia Cort, Kristian Holch Andersen, Marianne Theil Fuglsang, Lise Skjøt Møller, 

Jørn Bjerre  

 

Dagsorden 

1. Indledende 

1.1 Godkendelse af dagsorden og referat 

Godkendt 

 

1.2 Liste over fremtidige arbejdsopgaver 

Marianne går listen over fremtidige arbejdsopgaver igennem og fortæller kort, at ny 

specialekontrakt kommer på 1.september 2014. Det aftales, at der spørges til listen, 

hvis der er nogen, der vil vide noget - eller gennemgås den ikke punktvist. 

 

2. Meddelelser 

Fra studienævnet: 

Man er i SN begyndt på at formulere et uddannelseskompas for at kunne pege på 

IUP’s særkende. 

 

Fra AU centralt: 

Ny prorektor for uddannelse: http://www.au.dk/#news-1998:  

Ny prorektor er fra HEALTH. 

 

Fra IUP administration: 

Dorthe Pehrson informerer, at sommereksamen er ved at blive planlagt, og at de 

mundtlige eksaminer afholdes i ugerne 25 og 26. 

 

Fra uddannelsesleder: 

Lidt uddannelsesøkonomi (bilag 1): 

Der ser ud til at være en fremgang i studerende, der bliver færdig til tiden. 

 

Status på godkendelse af UV-planer, inkl. budget (bilag 2): 

Enkelte udeståender. Marianne afklarer de manglende punkter. 

http://www.au.dk/#news-1998
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Der indkaldes til et ekstraordinært møde efter d. 10.5. 14 i forhold til, hvilke valgfag 

der skal udbydes. 

 

Optag (bilag 3): 

Der ser ud til at være en stigning i studerende, der har søgt om optagelse, herunder 

også af gruppen af studerende, som ikke umiddelbart er kvalificeret.   

 

Nyt censorkorps – hvilke fag ønsker hvilke eksterne censorer: 

Marianne spørger rundt hos de enkelte modulansvarlige. 

 

Fra studerende: 

Intet. 

 

3. Øvrigt 

3.1 Specialeworkshop i juni v. studerende? 

Nej. Der opfordres til, at specialeworkshoppen gennemføres til efteråret. 

 

3.2 Drøftelse af behov for ændring af vejledertildeling ifm specialer v/Niels (bilag 4): 

Det virker ikke til, at der er en decideret flaskehals i forhold til specialetildeling. Men 

grundet fremdriftsreformen vil vi komme til at mangle vejledere for at dække beho-

vet. I første omgang kunne vi få kortlagt i et vejlederkatalog, hvad vejlederne forsker i 

og hvilken kapacitet, så det vil blive tydeligt for de studerende og nemmere at vælge.  

 

Hvad gør vi med dem der ikke kommer af egen drift?  

 

Det diskuteres, hvordan specialet skal være, når studiereformen gennemføres. Det 

drøftes, hvordan specialerne afvikles i AAU og RUC. Det diskuteres på kommende læ-

rermøde. De studerende opfordres til at diskutere, hvordan specialet skal være. 

 Niels skriver på BB en notits om specialevejleder, og det opfordres til, at hvis un-

dervisere eller studievejledere møder studerende, der har svært ved at finde vej-

leder, at de skal kontakte Niels Rosendal Jensen. 

 Bettinna sender vejlederkataloget ud, så det kan rettes til. Med særligt fokus på, 

hvor mange studerende kan man tage. 

 Det afklares hen over efteråret, hvordan diskussionen i gruppen af studerende 

om speciale med forskningstilknytning skal fremmes.  

 

3.2 Studiestartspjece (bilag 5) 

Marianne har i samarbejde med flere tilrettet pjecen. Der arbejdes videre på det.  

Den sendes rundt, når den er færdig. 

 

3.3 Censorrapport (bilag 6) 

Det bemærkes, at vi ligger lidt lavt i karaktererne i forhold til andre universiteter. 
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3.5 Håndtering af plagiat – spørgsmålet er et punkt på censormødet i Aalborg, 27. 

maj 2014. 

Marianne fortæller, at underviserne håndterer det meget forskelligt.  Det diskuteres, 

at når afleveringerne bliver elektronisk, så vil plagiat meldes til underviserne, hvor de 

så skal vurdere om decideret plagiat. 

Niels spørger ind til, hvad vi skal gøre med de mange fej, der er i litteraturlisterne og 

referencerne. Det besluttes, at det diskuteres på et lærermøde. 

 

4. Beslutningspunkter  

4.1 London-model for valgfag i Historiske perspektiver (bilag). 

4.2 Studiestart 2014 – forslag til program og indhold (bilag 7), herunder ansættelse af 

cheftutorer i København og Århus. SN yder tilskud på 20 timer pr. campus. Skal UFU 

yde yderligere tilskud (ramme ønskes)? 

4.3 ’Studium generale’ – vi ændrer formen til 3-4 gange med indhold specifikt rettet 

mod akademisk opgaveskrivning. 

 

5. Diskussion 

5.1 Oplæg til generel undersøgelse af E14-studerendes baggrund, motivation for at 

studere, forestillinger etc. Kommer på til mødet i juni. 

 

6. Eventuelt 

 


