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REFERAT 

 

Masterkoordinatormøde den 13. juni 2012 kl. 14-15.30 i lokale A308 

Deltagere: 

Marie Marquard, Helle Merete Nordentoft, Anna Katrine Frørup, Stig Brostrøm, Ib Ravn, Janne Hedegaard 

Hansen, Rie Thomsen, Katja Dupret Søndergaard, Karen Lund, Mikala Hansbøl og Merete Justesen 

(referent) 

 

Forslag til dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Meddelelser 
3. Satsningsområder 

a. Markedsføring 
b. Evaluering 
c. Eksklusive masteruddannelser 

4. Ressourcer til gæsteundervisere. Hvordan fungerer det nu? 
5. Eventuelt 

 

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 
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Dagsorden er godkendt (inklusiv dagsordenen bestående af drømmekagebunde med blåbærmousse og 

chokolademousse). 

Punkt 2: Meddelelser 

Janne Hedegaard Hansen meddelte: 

 Jeg har afholdt møde med studieleder Søs Bayer. Søs Bayer er positivt indstillet overfor, at hele det 

økonomiske grundlag for masteruddannelserne skal gøres gennemsigtigt. Politiske beslutninger og 

strategiske overvejelser i den økonomiske model skal være synlige.  

 Vi mangler en studiesekretær på masteruddannelserne. Jeg arbejder fortsat på at få mere 

administrativ bistand til masteruddannelserne. Studieleder Søs Bayer er indstillet på, at 

masteruddannelserne skal have mere sekretariatsbistand. 

 Der er problemer med lokalerne, fordi både festsal og D168 er under renovering samtidigt. Hold øje 

med, at der kan være lokaleændringer i den forbindelse. 

 Vi har lavet en hjemmeside (http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/om-

arts/uddannelsesfagudvalg/uddannelse-og-paedagogik/) med information relevant for 

masteruddannelserne. På hjemmesiden kan koordinatorer og modulansvarlige finde årsplanen for 

masteruddannelserne, retningslinjer for koordinatorer og modulansvarlige, referater fra UFU-

møder og koordinatormøde m.m. Linket med hjemmesiden er sendt til alle pr. mail.  

 

Punkt 3: Satsningsområder 

Masteruddannelsernes uddannelsesfagudvalg er forpligtet til at opstille nogle satsningsområder. Udvalget 

ønsker koordinatorernes og de modulansvarliges input til de tre satsningsområder, som UFU-et har sat op. 

Forslag til andre satsningsområder hilses også velkomment. 

Generelt viser evalueringerne, at der er stor tilfredshed med det faglige indhold i uddannelserne og 

undervisernes kompetence. Kritikken går på manglende variation i undervisningsformerne og det generelle 

serviceniveau (kaffe, kontakt med det administrative). 

Der var opbakning til at masteruddannelsernes uddannelsesfagudvalg fortsætter arbejdet med disse tre 

satsningsområder: 

A. Markedsføring 

B. Evaluering 

C. Eksklusive masteruddannelser 

A: Markedsføring 

Bedre annoncering for at tiltrække studerende. Der var ønske om flyers og anderledes former for 

markedsføring via f.eks. Facebook, Twitter. 

 

B: Evaluering 

Evalueringerne skal kunne bruges til noget. Der skal laves en strategi for tilbagemeldinger på evalueringen. 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/om-arts/uddannelsesfagudvalg/uddannelse-og-paedagogik/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/om-arts/uddannelsesfagudvalg/uddannelse-og-paedagogik/
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C: Eksklusive masteruddannelser 

De masterstuderende har nogle hårde uddannelsesbetingelser med fuldtidsarbejde og familie ved siden af. 

Hvad skal der til, for at vi kan gøre det lækkert for de studerende. Der var generel enighed om, at det ikke 

nødvendigvis behøver at kræve det helt vildt store. En kop kaffe til undervisningen og udsendelse af 

materiale vil kunne gøre underværker. Generelt kunne man tænke sig: 

 Servering af kaffe, kage, vand til de studerende. 

 Udsendelse af bøger og kompendier til de studerende. Et vægtigt argument til udsendelse er, at de 

studerende ikke forbereder sig til første undervisningsseminar, hvis de ikke får kompendiet tilsendt 

og så bruges 1 dag af undervisningen ikke ordentligt. 

 Et eventuelt kompromis kunne være, at de studerende selv køber bøger og pengene fra bøger 

bruges til kaffe og andre lækre ting til de studerende. Man kunne undersøge om der kunne kan 

laves en aftale med en boghandler om udsendelse af bøger 

 Hver uddannelse kunne afholde minikonferencer. Nogle uddannelser gør det allerede. 

 Tættere samarbejde omkring hvordan de forskellige uddannelser håndtere deres uddannelser. 

Nogle afholder konferencer, andre arbejder med kollektiv akademisk vejledning og andre gør noget 

helt andet. Hvordan kan vi ensarte og lære af hinandens erfaringer. 

 Ordentlige lokaler. 

 Enkeltmoduler til den fleksible masteruddannelse. Eller midler til at de fleksible masterstuderende 

kan opnå et socialt og fagligt fællesskab. 

Der blev stillet forslag om, at man kunne have et nyt satsningsområde hvert år. F.eks. Hvordan løfter vi det 

faglige? Hvordan løfter vi det sociale? Hvordan løfter vi det administrative? 

Der blev stillet forslag om, at man i UFU’et tager udgangspunkt i den reformrapport, der blev lavet for et 

par år siden. 

 

Punkt 4: Ressourcer til gæsteundervisere 

Der er nogle faste retningslinjer for hvad en gæsteunderviser må koste. Enten timeløn eller små honorarer. 

Enkelte uddannelser har fået særligt kompetente eksterne inden for området ind til større honorarer. 

Andre uddannelser har ikke søgt om særlige kompetente eksterne inden for deres område, fordi de ved at 

honorarerne er for små.   

Hvordan kan vi få gjort det her på en måde, så alle får glæde af det? Uden nogen mister? 

Ikke alle koordinatorer/modulansvarlige var klar over, at man kunne søge om eksterne ressourcer til 

honorarer, hvilket har afholdt dem fra overhovedet at søge om særlige kompetente gæsteundervisere 

inden for deres område. Hvis de kunne invitere sådanne særligt kompetente gæsteundervisere kunne det 

også bruges til at tiltrække studerende. 

Man var enige om, at hver koordinator/modulansvarlig, der får en særlig kompetent gæsteforelæser ind 

skal overveje om andre studerende kan have glæde af forelæsningen og dermed om forelæsningen skal 

være åben for andre studerende. 
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Koordinatorerne/modulansvarlige ønsker at der findes en løsning som alle kan have glæde af og at 

løsningen bliver synlig for alle 

 

Punkt 5: Eventuelt 

Der blev spurgt til hvornår der kommer lister over efterårets studerende. Merete Justesen oplyste, at hun 

skulle til møde i Århus på mandag, hvor en masse administrative detaljer gerne skulle afklares. Bl.a. hvornår 

vi grupper over de studerende, så vi kan tilmelde dem undervisning og lave lister, hvordan vi får 

information om hvem der skal frameldes undervisningen, så de kan blive fjernet fra lister. Mere 

information følger efter mødets afholdelse. 

Koordinatorerne/modulansvarlige ønsker lister i Excel – gerne med adresser og e-mailadresser. 

 
 
 
 

Referatet er godkendt i mailhøring 
 


