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15. møde den 24. april 2014 kl. 10.00-16.00 

Lokale A416 

MasterUddannelsesFagUdvalgsmøde 

 

Deltagere: 

Gorm Hansbøl (Uddannelsesleder) 

Anne Larson 

Kristine Mariager-Anderson  

 

Tilforordnede:  

Merete Justesen (referent) 

 

UddannelsesFagUdvalgsmøde på masteruddannelserne 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt 

 

 

2. Meddelelser 

Ingen meddelelser 

 

 

3. Timenormer 

Masteruddannelsen i dansk som andetsprog/Uddannelsen til underviser i 

dansk som andetsprog for voksne har fået nye timenormer.  

Modulet sprogbeskrivelse beholder to timer til vejledning/eksamen og får 

derudover tildelt en time pr. opgave, der skal rettes som en del af undervis-

ningen i løbet af semestret. Det skal skrives ind i oversigterne over master-

uddannelsernes timenormer.  

 

I timenormerne er der 72 AT til masterprojektundervisning i forårsseme-

strene. Der har været ønsket om, at tage timer fra vejledning/eksamen til 

undervisning. Der er ikke fremsat særlige begrundelser for ønsket om yderli-

gere undervisningstimer og derfor finder uddannelsesfagudvalget det van-

skeligt at diskutere. 

 

UFU ønsker ikke at man konverterer timer fra vejledning til undervisning, da 

der i den forbindelse er problemer med at der i vejledning ikke er forbere-

delse. Man kan godt tage timer fra vejleding til kollektiv vejledning, men 

hvor udgangspunktet er at hver vejleder får 25 AT pr. studerende tildelt i 

timeregnskabet, således at der ikke skal laves særskilte regnskaber for en-

kelte uddannelser. 

 

 

REFERAT 
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4. Masterprojekt E2014 

På sidste møde besluttede vi, at der er som udgangspunkt udelukkende er 

individuel masterprojektundervisning i forårssemestrene. Vi ved, at der også 

er masterprojektstuderende i efteråret, men vi ved ikke hvor mange og der-

for kan vi ikke tage stilling til, om eller hvilket tilbud der skal være til disse 

studerende i efteråret. Punktet udskydes indtil vi ved hvor mange studeren-

de der skal læse masterprojektet i efteråret. 

 

 

5. Evaluering E2013 

Der er en problemstilling ved at kun to tredjedele af de studerende oplyser, 

at de har fået vejledning. Hvorfor har de andre studerende ikke fået vejled-

ning? Det ville være ønskeligt at få dette felt undersøgt nærmere. 

 

Uddannelsesfagudvalget finder at evalueringsnotatet er en flot bearbejdning 

af data fra evalueringen. 

 

Uddannelsesfagudvalget bakker notatet op og Gorm sender det videre til 

studienævnet. 

 

Problemer med kvaliteten af de data, der er sendt til uddannelsesfagudval-

get. Udvalget ønsker i fremtiden at få et bedre forarbejdet materiale til be-

handling. 

 

 

6. Godkendelse af undervisningsplaner, ansøgninger om eksterne og 

budgettet for E2014 

I forhold til institutionsakkreditering er vi ansvarlige for at sikre at vi har en 

gennemprøvet kvalitetspraksis. Derudover kommer man langt hos de stude-

rende, hvis man har leveret en professionel og veludført undervisningsplan. 

 

Generelle udfordringer: 

 Manglende inddeling af målene i undervisningsplanerne i viden, 
færdigheder og kompetencer 

 Manglende sammenhæng mellem undervisningsplan og budget. 

 Manglende brug af den nye skabelon 

 Modulkoordinatorer bør ikke være eksterne. Det er uhensigtsmæs-
sigt i akkrediteringssammenhæng. 

 

Ingen planer blev endelig godkendt. Budgetterne på LAICS blev godkendt og 

ansøgningerne om eksterne på LAICS blev godkendt. LAICS undervisnings-

planer er flotte og gennemarbejdede, men mangler opdeling i kompeten-

cemål. 
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Resten af planerne, budgetter og ansøgninger om eksterne går hver enkelte 

UFU-medlem i dialog med de modulansvarlige om, således at alt kan leve op 

til de standarder som UFU har sat i forhold til kvalitetspraksis som er afprø-

vet i forhold til en senere institutionsakkreditering. 

 

Plan for det videre arbejde: 

 Uddannelsesfagudvalget kan via hver enkelt UFU-medlem indstille til 
koordinatorer/modulansvarlig, at de følger de af udvalget udmeldte 
retningslinjer/standarder.  

 

 Når koordinatorer/modulansvarlig vælger ikke at følge retningslin-
jerne/standarderne, så har uddannelsesfagudvalget ikke rigtigt flere 
handlemuligheder end at sende problematikken videre til studiele-
deren, som må tage stilling til om der skal handles mere. 

 

 Hvert enkelt UFU-medlem skal sørge for at sende de endelige god-
kendte planer, budgetter og ansøgninger om eksterne til Merete, 
når de er godkendt. 

 

 Hvis noget skal sendes videre til studieleder, så skal det sendes til 
Gorm, da han som uddannelsesleder må bringe det videre i samlet 
form til studieleder. 

 

 

7. Eventuelt 

Der er på en uddannelse foretaget en videooptagelse af en undervisnings-

gang for en studerende, der ikke kunne deltage i undervisningen. Hvis der 

skal sættes pris på hvad det koster, så koster det 5.000,00. 

Hvis man ser bort fra udgiften, som er hypotetisk, så finder uddannelsesfag-

udvalget det problematisk at optage undervisningen for en studerendes 

skyld, for det kunne brede sig voldsomt. Studerende ved at undervisningen 

foregår i København (el. Århus for nogle uddannelsers vedkommende) og 

der er ikke mødepligt. Derudover finder UFU det mest pædagogisk at opfor-

dre til at deltage i undervisningen og evt. få en kammerat til at tage noter, 

hvis man ikke kan deltage.  

 

 

 

Referatet er godkendt i mailhøring 


