Det Humanistiske Fakultet

Referat Studienævn for Pædagogik
Dato:
Lokale:
Deltagere:
Fraværende:
Referent:
Dagsorden sendt
til orientering til:

07-11-2018- 9:30 - 11:30
Mødelokale Romeo
Peter Hobel (PH), Finn Wiedemann (FW), Lars Frode Frederiksen (LFF), Terese
Kjær Rasmussen, Ane Qvortrup (AQ), Betina S. Stick (BSS)
Rie Kjeldbye Mangor Holm
Dorte Cohrt Nebel
Anne Jensen, Louise Lund, Torben Spanget Christensen, Herdis Toft, Christina
Bruun Levinsen

Dagsorden
1.
2.
3.

Godkendelse af dagsorden 7. november 2018
Godkendelse af referat 10. oktober 2018
Meddelelser
a) Studienævnsformanden
b) Vicestudieleder
c) De studerende
d) Sekretariatet
4. Merit- og dispensationsansøgninger*)
5. Sager til behandling eksamen
Ingen sager til behandling
6. Sager til behandling studieordninger
a) Studieordningsændringer Bacheloruddannelsen i Interkulturel Pædagogik
og dansk som andetsprog*)
7. Sager til behandling kvalitetspolitikken
a) Opdatering af KA-uddannelsens markedsføringssider, så de er tilpasset
målgruppen (årshjul)
b) Studiestartsundersøgelsen Kandidatuddannelsen i Pædagogik
c) Undervisningsevaluering: Professionsteori – Hold A*)
8. Andre sager til behandling
a) Studiemiljø (PH)
b) Diskussion og prioritering af valgfag på kandidatuddannelsen
9. Sager til behandling undervisning
Ingen sager til behandling
10. Eventuelt

Dato 8. november 2018

Sagsnr. 18/939

Ad pkt. 1
Det blev besluttet at tilføje 2 punkter til dagsordenen: 7d) Skema for F19 på kandidatuddannelsen samt 7e)
Skema for F19 for bacheloruddannelsen. Herefter blev dagsordenen godkendt.
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Ad pkt. 2
Referat og fortroligt referat blev godkendt.
Ad pkt. 3
a) Formanden:
Indledte mødet med en orientering fra Uddannelsesrådsmødet om Campus Life.
Orienterede om et afholdt møde med studerende om opstart af en foredragsforening. Der er
stiftende generalforsamling den 29. januar 2019.
b) Vicestudieleder:
Oplyste, at den længe ventede dimittendundersøgelse for bacheloruddannelsen netop var
fremsendt. Dimittenderne er dem, der ikke er fortsat på kandidatuddannelsen og er dimitteret
mellem 2015 og 2018. Der har været en fin svarprocent. Dimittendundersøgelsen vil blive
fremlagt på mødet med aftagerpanelet og den vil ligeledes blive præsenteret på næste
studienævnsmøde.
c) De studerende:
- Oplyste, at der er flere studerende, der er interesserede i at stille op til valget til
studienævnet.
- Informerede om arbejdet med at få oprettet et fagråd og få udarbejdet vedtægter for
fagrådet.
d) Sekretariatet:
- Informerede om at der er udfordringer med det nye elektroniske
undervisningsevalueringssystem (EVAL). Det er ikke muligt i dette semester at foretage
elektronisk evaluering i fag, der er inddelt i hold. Evaluering i disse fag skal enten foregå
mundtligt eller i papirform. BSS informerer berørte undervisere.
- Orienterede som opfølgning på TKRs oplysning om flere interesserede studerende, at det
er lykkedes at få ændret repræsentationsområderne for de studerende inden valget her i
november 2018.
- Oplyste, at der afholdes møde med aftagerpanel den 13. november 2018.
- Informerede om at studerende, der søger om udsættelse af førsteårsprøven pba af fag, på
2. semester med undervisningsdeltagelse som eksamensform, skal have mulighed for at
tage 3. og sidste forsøg ved reeksamen året efter.
Ad pkt. 4
Der blev behandlet 7 ansøgninger. Se fortroligt referat.
Ad pkt. 5
Ingen sager til behandling.
Ad pkt. 6
PH informerede om baggrunden for de foreslåede ændringer af reeksamensformerne. Der var herefter en
livlig debat om fordele og ulemper ved bundne og frie hjemmeopgaver. Det blev besluttet at TKR
fremsender en indstilling til PH, som herefter vil henvende sig til underviserne. Punktet vil blive taget op på
næste møde. (12.12.18).
Ad pkt. 7
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a) FW fremlægger på næste møde forslag til den manglende tekst til kandidatuddannelsens
markedsføringssider.
b) Orienterede om at der er gennemført en studiestartsundersøgelse på kandidatuddannelsen.
Interesserede kan henvende sig til FW eller DCN for uddybning.
c) Undervisningsevalueringen for Professionsteori – Hold A blev godkendt.
d) Skema for F19 på kandidatuddannelsen blev godkendt.
e) Skema for F19 på bacheloruddannelsen blev godkendt.

Ad pkt. 8
a) Studiemiljøet på bacheloruddannelsen kan og bør forbedres. Skalaen er ikke klart defineret og det
er derfor ikke umiddelbart muligt at aflæse resultaterne. Der er dog igangsat nogle arrangementer,
fx julearrangementet fra sidste år bliver gentaget i år, der har været afholdt arrangementer med
eksterne foredragsholdere og der arbejdes med at etablere et fagråd.
b) Der har traditionelt været udbudt tre valgfag på 3. semester på kandidatuddannelsen. På grund af
for få tilmeldinger er kun de to hold oprettet de senere år. FW har efter input fra undervisere
fremlagt forslag til nye valgfag. Der var en god diskussion om muligheden for og konsekvenserne af
at udbyde flere valgfag. Det blev herefter besluttet at TKR hører de studerende om forslagene.
Ligeledes vil de fremlagte forslag til valgfag blive diskuteret på næste uges møde med
aftagerpanelet. Der afholdes den 28. november møde i undervisergruppen, hvor både de
studerendes reaktioner og aftagepanelets indstilling vil blive diskuteret.
Ad pkt. 9
Ingen sager til behandling.
Ad pkt. 10
Sekretariatet har uploaded plan for reeksamen V18/19 for Karriereprofilfag og kernefaglige tværfag til
orientering.
I forbindelse med gruppedannelse til eksamen i faget Projektledelse på bacheloruddannelsen har det vist
sig, at gruppestørrelserne ikke helt har stemt overens med eksamensbestemmelserne i fagbeskrivelsen. Der
arbejdes pt. med at finde en løsning, så der kan komme ro omkring eksamen i faget.

Næste møde afholdes den 12. december 2018, kl. 9:30 – 11:30 i Jacob Mey mødelokale.

Finn Wiedemann
Studienævnsformand

/

Dorte Cohrt Nebel
Studienævnssekretær
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