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AARHUS UNIVERSITET 

 

 

Mødedato: 18. marts 2019 
Mødested: Emdrup D118 - Aarhus 1483-523 (det gule rum) 
Mødeemne: Uddannelsesnævnet for kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi 
 
Deltagere 
 
Medlemmer: 
Anne Larson (formand), Jørn Bjerre, Dirk Michel-Schertges, Niels Rosendal Jensen, 
Emil Nielsen, Kasper Sørensen, Kamilla Østergaard Mouritsen, Benedikte Beckman Ny-
gaard 
 
Suppleanter:  
Marie Blenker, Trine Høyer Eriksen 
 
Tilforordnede: 
Dan Fog Enevoldsen (AAU), Maria Solhøj Madsen (VEST), Stephan Reinemer (SNUK, 
referent) 
 
 

1. Valg af ordstyrer 

Anne Larson valgtes 

 

2. Godkendelse af dagsorden (referat godkendes via mailhøring) 

Det blev vedtaget at under diskussionspunkter at behandle punkt 4.3 først. 

 

3. Orientering 

3.1. Fra formanden 

Intet 

 

3.2. Fra øvrige medlemmer af UN 

Intet 

 

3.3. Fra studienævnet 

UN blev orienteret om at alle valgfag er godkendt i SN og at der er foretaget 

vurderinger for forhåndsgodkendelse. 

Undervisningsplaner for valgfag laves først når det vides hvilke fag der opret-

tes. 

 

3.4. Fra afdelingsleder 

Ny afdelingsleder for pædagogisk sociologi er Niels Rosendal. Således er han 

nu under dobbeltmandat. 

 

3.5. Fra administrationen 

Sagsbehandlingen er omlagt så sagsbehandlerne behandler sager på tværs af 

uddannelserne efter sagstype, og ikke længere er tilknyttet en enkelt uddan-

nelse. 
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3.6. VEST 

Maria Solhøj Madsen fortalte at VEST har to arrangementer på vej, der kan 

tilmeldes på hjemmesiden. 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/studie-

vejledningsarrangementer/ 

Maria fortalte også at planlægningen af studiestart er i gang med opstartsmø-

der for cheftutorer 

 

4. Diskussionspunkter 

 

4.1. Erfaringsopsamling vedrørende intern censur 

Anne Larson fortalte at erfaringerne med intern censur har været drøftet i læ-

rergruppen, men at der også er behov for at få studenterperspektivet. 

Det drøftes om ”Retningslinjer for Intern Censur” er juridisk bindende i for-

bindelse med en evt. klagesag. Stephan Reinemer, ARTS Studier, oplyste at 

da der er tale om retningslinjer fra Studienævnet er de ikke juridisk bin-

dende. Men de vil stille den studerende bedre i en evt. klagesag. Han oplyste 

også, at noget af retningslinjernes indhold allerede indgår i Eksamensbe-

kendtgørelsens bestemmelser, som er juridisk bindende 

UN drøftede det forhold, at det ved eksaminer ikke altid har været helt tyde-

ligt hvem der udfyldte rollen som eksaminator og hvem der fungerede som 

intern censor. 

Til korrekturen blev nævnt at 4. ‘bullit’ under 1.3 bør fjernes. 

Det blev drøftet, at der har fra de studerende været forskelligartede oplevelser 

af eksamen, og derfor er det vigtigt, at det forventningsafstemmes inden eksa-

men. 

 

4.2. Studienævnets forretningsorden 

Emil Nielsen nævnte at det kan være et emne til drøftelse, at de studerende 

sidder kortere end VIP’ere. Han vil tage det op i studienævnet. 

 

4.3. Studiestart – hvad skal der være hvornår? 

Maria Solhøj Madsen oplyste, at der er en fejl til programmet i sagsfremstil-

lingen torsdag/fredag er i Aarhus, mens det er mandag/tirsdag i Emdrup. 

Efter drøftelse viste det sig at der er stemning i UN for igen at lave en separat 

dag for pæd. soc. i uge 35/36 (f.eks. mandag i uge 36 i Århus og onsdag eller 

torsdag i uge 35 i Emdrup). Det blev foreslået, at ændre formatet en smule, så 

der er bedre mulighed for dialog mellem de studerende. Det vil bringe en so-

cial gevinst, men også kunne medvirke i til at finde hverandres faglige inte-

resser for gruppedannelse. 

Det blev nævnt, at der er en opgave i at orientere de studerende (når arrange-

mentet er placeret uden for det officielle studiestartsprogram). 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/studievejledningsarrangementer/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/studievejledningsarrangementer/
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Det aftaltes, at fortsætte drøftelsen om dagens indhold på de kommende UN-

møder. 

Det aftaltes at forsøge at få midler til at afholde dagen igen, evt. med et for-

slag om at udvide med tredjedagen på alle uddannelser. 

Der efterlyses en cheftutor til Emdrup – og aftales at skrive på Facebook. An-

noncering på BlackBoard kan være overset i eksamensperioden. 

 

5. Beslutningspunkter 

 

5.1. Spørgsmål til evaluering af forårets undervisning 

UN drøftede de muligheder de forskellige spørgsmål giver, og hvilket ratio-

nale der er bag valget af spørgsmål (kvalitetssikring, formalitet, tilfredsheds-

undersøgelse og/eller undervisningsforbedring). 

UN drøftede de spørgsmål der tidligere har været benyttet. 

Fra de studerende var ønske om spørgsmål til trivsel. 

Det blev nævnt, at tidspunktet for evalueringen har betydning for hvor anven-

delig undersøgelsen er – særligt hvad angår tidsforbruget og viden om faglige 

forventninger. 

UN vedtog at modulkoordinatorer ikke kan tilføje yderligere spørgsmål. 

UN besluttede at formulere et nyt spørgsmål som har sigte på trivsel, og der-

udover benytte: 

AR-DPU-SN 003: 

I hvilken grad er du samlet set tilfreds med det faglige og sociale læringsfæl-

lesskab på uddannelsen? // To what extent are you satisfied with the acade-

mic and social learning community on the programme in general? 

AR-DPU-SN 012: 

De forskellige dele af undervisningen udgjorde en helhed // The different 

parts of the course/module constituted a whole? 

AR-DPU-SN-060: 

Det aktuelle fag/modul bygger videre på det, jeg har lært på de tidligere se-

mestre // The subject/module builds on what I have learnt from previous se-

mesters 

 

Det blev aftalt at spørgsmål AR-DPU-SN 62 pga. tidspunktet for evalueringen 

ikke anvendes, men at det vil blive benyttet igen hvis tidspunktet flyttes til se-

nere. 

 

5.2. Tompladsordning 

Forslaget godkendtes. Således kan der optages op til 5 tompladsstuderende 

per kursus. Dog med forbehold for de tilfælde hvor uddannelsens adgangsbe-

grænsning anvendes, hvor der ikke tillades optag på 1.sem. kurser. 
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Det blev bemærket at adgangskravene til enkeltfag under tompladsordning er 

de samme som til optagelse på det heltidsstudium, som enkeltfaget indgår i. 

Dog er der ikke krav om karakterkvotient. 

 

6. Eventuelt 


