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Studieordning 2014 

Med det nye studieår træder en ny studieordning (SO) i kraft. Den ny 
studieordning rummer en række ændringer/justeringer i forhold til den gamle 
studieordning, som I skal være opmærksomme på. Ændringerne skyldes dels, at 
praksis havde vist, at der var forskellige uklarheder i den hidtidige SO, som 
gjorde administrationen omkring modulerne bøvlet, dels et ønske om at 
stramme lidt op hist og her.  

Alle studerende, bortset fra de, der er i gang med specialet, vil efter 1. september 
2014 blive overført til den nye studieordning. 

De væsentligste af ændringerne er 

Enkelte moduler 
1. semester: Begge moduler, Pædagogisk sociologisk teori (PST) og 
Forskningsmetoder & forskningsdesign (FF), er nu defineret som moduler med 
aktiv undervisningsdeltagelse. Det betyder, at disse moduler skal bestås inden 
for eet semester. I PST afleverer man en midtvejsopgave, og en godkendt 
midtvejsopgave er forudsætning for at kunne gå til ordinær eksamen (mundtlig). 
I FF afleverer man 2 mindre opgaver, og det er en forudsætning, at disse er 
godkendte, inden man kan aflevere den skriftlige eksamensopgave. Hermed kan 
studerende ikke trække faget ud over flere semestre med enkeltafleveringer i 
forskellige semestre. 
 
3. semester: De studerende kan vælge 10 ECTS af de 30 ECTS valgfag frit, dvs. det 
valgte modul behøver ikke have tilknytning til det pædagogisk-sociologiske 
fagområde. De resterende 20 ECTS skal væres inden for det pædagogisk-
sociologiske fagområde, men ikke nødvendigvis på IUP. Valgfagene kan fortsat 
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aflægges som 10 ECTS eller 20 ECTS eksaminer. Det er dog ikke længere et krav, 
at det ene modul skal være på 20 ECTS.  
 
Moduler, som udbydes som valgfag, kan læses inden for et af tre fokusområder: 
Fokusområde A: Specifikke forskningsområder; Fokusområde B: Pædagogik og 
samfund; Fokusområde C: Erhverv, organisation og ledelse. Dette vil give de 
studerende mulighed for i højere grad at forfølge egne interesser, fx i forhold til 
efterfølgende studier/erhverv. De tre fokusområder bedømmes pba hver sine 
kvalifikationsbeskrivelser.  

Individuelt petitum 

Det er med den nye studieordning indført, at studerende skal aflevere individuelt 
petitum samtidig med aflevering af eksamensopgaven.  

Et petitum er et individuelt pensum, der sammensættes af den studerende i 
forbindelse med eksamen på et givent modul. Petitum udarbejdes af den 
studerende på baggrund af den undervisning, der har været på modulet, 
studieordningen og modulets kompetencemål og evt. den problemstilling, som 
den studerende ønsker at besvare til eksamen. Petitum udgør det faglige tekst- 
og materialegrundlag, som danner udgangspunkt for eksamen. 

Da petitum er sammensat individuelt, vil det kunne variere fra den ene 
studerende til den anden. Et vigtigt formål med at udarbejde et petitum er, at den 
studerende arbejder selvstændigt med og reflekterer over den litteratur, som 
skal danne grundlag for studiet. Det betyder også, at den studerende i større eller 
mindre omfang skal inddrage selvvalgte tekster, som bygger på den studerendes 
selvstændige studier, og som peger udover den litteratur, der ligger til grund for 
undervisningen. Som oftest vil en stor del af den litteratur, som undervisningen 
bygger på, dog indgå i petitum.  

Hensigten med et petitum er at sikre, at den studerende grundigt overvejer: 1) 
det pensum, der skal ligge til grund for eksamen, 2) at pensum er fagligt relevant 
og er dækkende for det konkrete moduls kompetencemål, og 3) at teksterne, som 
danner udgangspunkt for eksamen, har den tyngde og bredde, som en akademisk 
kandidatuddannelse forudsætter. Derudover skal petitumlisten sikre, at den 
litteratur, som der har været aflagt prøve i, suppleres med nye tekster, således at 
den studerende gennem uddannelsen oparbejder et stort og varieret tekstkorpus 
inden for pædagogisk sociologi.  

Petitum skal ikke godkendes af underviser eller eksaminator (med mindre andet 
er aftalt). Udarbejdelsen af petitumlisten er en selvstændig opgave, der skal 
betragtes som en vigtig del den enkelte studerendes forberedelse til eksamen. 

Petitum skal repræsentere 100 sider læst stof pr. ECTS.  

Obligatorisk, engelsk abstract  

Endeligt har vi indført obligatorisk, engelsk abstract på alle skriftlige 
eksamensopgaver. Det betyder, at de studerende får øvet det at skrive abstract 
før specialet samt får øvelse i at præsentere deres arbejde(r) i kort form.  

 

Vi skal pga. fremdriftsreformen nok forvente yderligere ændringer i nærmeste 
fremtid.  
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Forbedret STÅ-produktion  

Instituttets STÅ-produktion er forbedret fra 1.503 STÅ i 2013 til 1.656 STÅ i 
2014. De studerende på IUP har således i 2014 har aflagt 154 flere STÅ end i 
2013. 

Stigning skyldes hovedsagelig den nye kandidatuddannelse i 
Uddannelsesvidenskab, som har bidraget til stigningen med mere end en 
tredjedel, nemlig 57,5 STÅ, bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab 33,6 
STÅ, Pædagogisk Sociologi 23,2 STÅ, den nye kandidatuddannelse i Pædagogisk 
Antropologi og Globalisering 15,1 STÅ og Didaktik Matematik 13,3 STÅ. 

De tre uddannelser - bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab (421,7 STÅ), 
Pædagogisk Psykologi (402,7 STÅ) og Pædagogisk Sociologi (248,3) - er 
ansvarlige for næsten to tredjedele, nemlig 1.073 STÅ ud af instituttets totale 
STÅ produktion på 1.656. 

Dette betyder, at instituttet modtager 7 mio. kr. (7.000.421 kr.) mere end sidste 
år. 

Optag sommer 2014 
 
Begrundet i AUs økonomiske situation har vi på pæd.soc. fået pålagt at optage 
20% færre studerende end sidste år. Dvs. vi optager 100 studerende i 
København og 80 studerende i Århus. De øvrige uddannelser på IUP er ligeledes 
begrænset med omtrent samme antal.  
 
De seneste år er der omkring 20 studerende hvert sted, som vi aldrig ser, hvilket 
er kedeligt, da der så står ledige studiepladser. Efteroptag er ikke muligt. 
 
Adgangskvotienten på pæd.soc. studerendes BA-optagelsesgrundlag er Campus 
Aarhus: 8,83 og Campus Emdrup: 9,00 
 
De øvrige IUP-uddannelsers tilsvarende adgangskvotienter er: 
 
• Pædagogisk psykologi, Campus Aarhus: 10,63 

• Pædagogisk psykologi, Campus Emdrup: 9,60 

• Generel pædagogik, Campus Aarhus: 8,50 

• Generel pædagogik, Campus Emdrup: 8,50 

• Pædagogisk antropologi: 8,33 

• Pædagogisk filosofi: 7,89 

Uddannelsesvidenskab, Campus Aarhus og Emdrup: alle kvalificerede optaget 
Fra 2015 har vi valgt at lave optag til studiet på baggrund af en kombination af 
karakterer og en motiveret ansøgning. Det kræver selvfølgelig mere arbejde 
omkring optaget, men vi håber på denne måde at kunne nedbringe antallet af 
ansøgere, der ikke er ganske motiverende for faktisk at studere, samt tilstræbe 
en bred studentersammensætning. 
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Hvilke lokaler skal man undervise i? 

Lokalebookningen er inden for det seneste år overgået til en central enhed på 
AU. Det har vi i udgangspunktet ikke været så glade for, men sådan er det blevet. 
Der er dog også en fordel ved systemet, nemlig at man som underviser kan få 
overført lokalerne, der er booket til ens undervisning, overført til outlook-
kalenderen - og det er da lidt smart! 

Vejledning findes her: 
http://medarbejdere.au.dk/administration/studieadministration/systemer/pla
nlaegning-af-undervisning/timeplaner/  (der står ganske vist, at det ikke gælder 
IUP, men det virker nu alligevel). 

Specialer fremover 

Vores studerende følger i højere grad end før den normerede studietid, ligesom 
flere gennemfører. Det betyder, at der er pres på specialevejledningen i 
forårssemesteret – et pres, som næppe bliver mindre, når fremdriftsreformen 
'rammer' IUPs uddannelser fra E15. Det har de fleste af jer allerede mærket i år!  

Som et nyt initiativ har vi i år fremstillet et specialevejlederkatalog, hvor 
vejlederne kan præsentere sig selv og deres faglige og forskningsmæssige 
interesseområder. Specialevejlederkataloget er tilgængeligt for de studerende på 
Blackboard under organisationerne ’Kandidatuddannelse – Pædagogisk 
sociologi’ (Content) samt ’Speciale@sociologi’ (Information). 

Hvordan vi kommer til at gribe specialer an fremover, både i forhold til 
vejledertildeling og selve skrivningen af specialet, bliver et af temaerne for et 
undervisermøde i efteråret. 

Udvidet blanket ifm aflevering af specialer 

For at kunne få bedømt de studerendes specialer så hurtigt som muligt efter 
aflevering, har vi tilføjet et tillæg til specialekontrakten, som den studerende og 
vejleder kan udfylde og aflevere til UFU-lederen (pt. Marianne) 1 måned inden 
forventet afleveringsdato. Link til blanketten findes her: 
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/undervisning/speciale-paa-
arts/speciale-iup-dpu/  

For at give censor lidt mere udførlig information skal den studerende udfylde 
endelig titel, endelig problemformulering, anvendt forskningsperspektiv (teori, 
metode samt genstand) samt nøgleord. Vejleder angiver 3 censorønsker. 

På den måde sparer vi tid i arbejdsgangen og kan have censor klar, når specialet 
afleveres. 

Blanketten bliver obligatorisk ifm specialeafleveringer pr. 1.9. 

Alumneforening 

Tidligere studerende har oprettet en alumneforening for pæd.-soc.-kandidater. 
Studerende og undervisere er også meget velkomne 

http://medarbejdere.au.dk/administration/studieadministration/systemer/planlaegning-af-undervisning/timeplaner/
http://medarbejdere.au.dk/administration/studieadministration/systemer/planlaegning-af-undervisning/timeplaner/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/undervisning/speciale-paa-arts/speciale-iup-dpu/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/undervisning/speciale-paa-arts/speciale-iup-dpu/
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Foreningen blev skudt i gang med to arrangementer i maj 2013, hvor de 
fremmødte blev enige om, at et alumneinitiativ ville gavne alle med interesse for 
pædagogisk sociologi, og særligt ville en forening kunne bidrage til at styrke den 
faglige identitet omkring kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi. Der blev 
nedsat en arbejdsgruppe frem mod en stiftende generalforsamling. 
Generalforsamlingen blev afholdt den 3. oktober 2013. Her blev vedtægterne 
vedtaget og en bestyrelse valgt. Bestyrelsen består af repræsentanter for de tre 
primære medlemsgrupper; underviserne, studerende og færdige kandidater. 

Foreningen er for alle, der har en interesse i pædagogisk sociologi og kræver 
derfor ikke, at man selv har denne uddannelsesbaggrund. Alumneforeningen ser 
undervisernes opbakning i form af medlemskab som vigtig for foreningens 
vision, som er ’at være et fagligt og socialt forum, som bidrager til at fastholde 
medlemmernes tilknytning til og samtidig at styrke et udvidet fagligt miljø 
omkring pædagogisk sociologi og kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi 
på Institut for Uddannelse og Pædagogik’.  

Man melder sig ind i foreningen via vores nye hjemmeside www.paed-soc-
alumne.dk, hvor man også kan læse mere om foreningen. 

Nyt censorkorps 2014 - 2018 
Der er beskikket et nyt censorkorps pr. 1. april 2014. Hvis du har brug for at 
finde censorforslag i forbindelse med eksamen, skal censorerne vælges fra denne 
liste (listen er vedlagt sammen med dette Underviser-info). 

Censorrapport 2013 
 
Specialekaraktererne for de øvrige universiteter, som benytter det sociologiske 
censorkorps: 

Københavns Universitet, sociologi, gennemsnit alle 80 specialer 2013: 10,1 (sidst 
år 9,5). 

Aalborg Universitet, sociologi, samlet gennemsnit for 18 specialer 2013: 10, 1 
(8,8 sidst år) 

Aarhus Universitet, pædagogisk sociologi, samlet gennemsnit 100 specialer 
2013: 8,5 

Syddansk Universitet kandidatuddannelse i sociologi og kulturanalyse har ikke 
færdige kandidater før 2014. 

http://www.paed-soc-alumne.dk/
http://www.paed-soc-alumne.dk/

