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Møde den: 13. marts 2013 

A130 

Møde for koordinatorer og modulansvarlige  

på masteruddannelserne 

 

Til stede:  

Gorm Hansbøl, Stig Brostrøm, Elisabeth Arnbak, Maria Marquard, Kristina 

Mariager-Andersson, Lis Hemmingsen, Peter Plant, Nina Tange, Jeanette 

Magne Jensen, Frans Ørsted Andersen, Kathrine Dahl Madsen, Anne Selsøe 

Sørensen, Karen Lund, Jeanette Magne Jensen, Helle Merete Nordentoft, 

Hilde Bollen og Merete Justesen (referent). Søren Balsløv Fransén deltog 

under punkt 3. 

 

 

Forslag til dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser 

a. Orientering fra UFU 

b. Udbud E2013 

c. Orientering fra følgegruppe 

3. Ansættelser af eksterne – procedure ved Søren Balsløv Fransén 

4. Undervisningsplaner, bemandingsplaner i Tempus og ansøgninger 

om eksterne undervisere 

5. Organisationsstruktur 

6. Orientering om akkreditering ved Mette Saks Nielsen 

7. Uddannelserne på skift: Positiv psykologi om studieordningsrevision 

ved Nina Tange 

8. Evt. Oplysninger om de studerende. Grundbøger. Elektronisk afleve-

ring af eksamen. Gruppeeksamen. 

 

 

 

REFERAT 

 

1: Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen er godkendt. 

 

2: Meddelelser  

a. Uddannelsesfagudvalget har behandlet en henvendelse fra voksenuddan-

nelse, der ønskede at kompendiet skulle være gratis i stedet for bogen. 

UFU ønsker ikke at ændre flere ting på nuværende tidspunkt, da der er 

mange ting i spil. UFU tog ikke stilling til om det var en god eller en dårlig 

ide. Frans Ørsted Andersen har kigget på mulighederne for at lægge artik-

lerne på eLearning.  Man skal overholde Copy-Dan reglerne, hvilket man 

selv er ansvarlig for. Det er meget komplekst og der ligger nogle aftaler 
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hos tillidsrepræsentanten. Der er muligvis forskel på COPY-DAN rettighe-

der for trykte og elektroniske kompendier. Der er p.t. ikke en generel afta-

le mellem COPY-DAN og AU. Der er desværre ikke en ekspert på området, 

men man kan få links til forskellige regler på biblioteket. 

 

b. Intet. 

 

c. Følgegruppen består af Monica Carlsson, Peter Plant, Janne Hedegaard 

Hansen, Gorm Hansbøl, Birgitte Højland, Anne Selsøe Sørensen (Stigs 

barselsvikar) og Merete Justesen. Følgegruppen skal have et møde med 

BSS, så følgegruppen kan se hvordan de arbejder. Området skal vækste 

med 50 % indenfor de næste fem år. Listen over administrative ønsker 

udarbejdet at koordinatorgruppen, er videregivet til funktionschef Birgitte 

Højland. Men ændringer i den administrative service, er ikke noget, der 

sker fra den ene dag til den anden.  

 

d. Den 18. marts er der møde i Akademisk skrivecenters følgegruppe, hvor 

Gorm Hansbøl deltager. Efter en diskussion, blev det tydeligt, at det er 

vigtigt at få præciseret hvad Akademisk Skrivecenter tilbyder vores stude-

rende og hvad vi selv skal tilbyde de studerende. Det kunne være fint med 

et samarbejde, hvor Akademisk Skrivecenter er arrangør af hele tilbuddet, 

hvor de så kan indkalde undervisere fra masteruddannelserne. Derudover 

er det vigtigt, at det bliver tydeliggjort, at masteruddannelserne nu også 

har brug for et tilbud til de studerende i Århus. 

 

 

Punkt 3: Ansættelser af eksterne – procedure ved Søren Fransén 

Søren Balsløv Fransén præsenterede sig selv. Herefter var der en kort præsentati-

onsrunde. 

 

Søren Balsløv Fransén udleverede en lille oversigt, som viser hvordan vi ansætter 

DVIP på den rigtige måde. Der har tidligere været problemer med ansættelser af 

DVIP. Den nye procedure er et forsøg på at sætte tingene i system, så vi sikrer, at 

vi behandler vores eksterne ordentligt. 

 

Koordinatorerne/modulansvarlige er første instans. Herefter er det uddannelses-

lederen (på masteruddannelserne er det Gorm Hansbøl), der evt. i samarbejde 

med uddannelsesfagudvalget skal indstille ansættelserne til studielederen. Ud-

dannelseslederen og studielederen skal godkende en indstilling til ansættelse, el-

lers bliver folk ikke ansat.  

 

På masteruddannelserne vil det først være den modulansvarlige, der i forbindelse 

med udarbejdelse af uddannelsesplanen, kommer med ønsker til ansættelse af 

eksterne. Herefter skal det godkendes af uddannelsens koordinator, som sender 
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det videre til godkendelse hos uddannelseslederen. På masteruddannelserne vil 

masterteamet med udgangspunkt i årsplanen indkalde både undervisningsplaner 

og ansøgninger om eksterne, så der bliver ingen tvivl om hvornår der er frist og 

hvem man skal sende ansøgningen til. 

 

Søren Balsløv Fransén forklarede, at man kan være ansat på forskellige måder. 

Hvis eksterne lektorer har under 8 timer bliver de ikke ansat med kontrakt, men 

timeaflønnet. Hvis de har over 8 timer bliver de ansat med kontrakt. Videnskabe-

lige assistenter bliver altid ansat med kontrakt. Man kan ikke genansættes mere 

end to gange (hvis de har en kontrakt. Timeaflønnede (under 8 timer) kan der 

indgås så mange aftaler med, som de lyster). IUP vil af hensyn til DVIP’s arbejds-

forhold og karriereforløb, fagligmiljøet omkring uddannelserne samt det faglige 

niveau helst indgå længerevarende kontakter. Som minimum etårige ansættelser 

men gerne treårige ansættelser (efter opslag). IUP ønsker at forbedre ansættelses-

forholdene for DVIP. IUP vil helst ansætte DVIP på fuld tid som videnskabelige 

assistenter. 

Man kan ansætte eksterne lektorer på et år og melde timerne ud for et semester af 

gangen. I forhold til vejledning og eksamen laver man et konservativt skøn.  Hvis 

der inden for det godkendte budget er regnet med flere timer end hvad man har 

ansat DVIP til, kan timerne for de allerede ansatte DVIP efterfølgende justeres. 

 

Alle ansættelser af DVIP vil fra E2013 blive administrativt håndteret af Søren 

Balsløv Fransén efter godkendelse af uddannelsesleder og studieleder. Søren har 

ikke kompetence til at godkende ansøgninger om eksterne, men skal udelukkende 

facilitere ansættelserne, der er godkendt af uddannelsesledere og studieleder.  

 

Koordinatorer/modulansvarlige skal som udgangspunkt altid gå til uddannelses-

lederen. Det blev ønsket, at der kom navne på hvem man skal kontakte om hvad i 

forbindelse med spørgsmål om ansættelser. Søren Balsløv Fransén udarbejder en 

liste over kontaktpersoner.  

 

Som udgangspunkt skal uddannelseslederen skrive under på alle timelønsblan-

ketter. Men der kan blive lavet en anden procedure på masteruddannelserne, så 

koordinatoren for den enkelte uddannelse kan være underskriver, hvis Søren 

Balsløv Fransén får alle undervisningsplanerne. 

 

Gorm Hansbøl præciserede, at uddannelsesfagudvalget ikke tager stilling til de 

ansættelsesretlige/faglige ting ved ansættelserne.  

 

Jeanette Magne Jensen ønskede at vide, hvorfor timerne i Tempus var røde. Me-

rete Justesen oplyste, at der desværre ikke havde været ressourcer til at godkende 

budgetter og regnskaber i Tempus det sidste års tid og at dette formodentligt tid-

ligst ville ske, når der blev ansat en løntilskudsmedarbejder i masterteamet. Der-

udover har der været usikkerhed omkring de enkelte uddannelsers timemodeller.  
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Karen Lund synes, at det var problematisk med manglende registrering af DVIP i 

Tempus, fordi det betød, at underviserne ikke fik deres løn. Søren Balsløv Fran-

sén oplyste, at der ikke bliver udbetalt løb ud fra registreringerne.  At manglende 

lønudbetaling sikkert skyldes manglende aflevering af timelønsblanketter. 

 

 

Gorm Hansbøl præsenterede det budgetskema, som fremover skal afleveres 

sammen med undervisningsplanerne.  

 

Der var ønske om, at skemaet til indstilling af eksterne bliver rettet til efter den 

nye procedurebeskrivelse.  

 

Søren Balsløv Fransén og Merete Justesen sørger for at lægge de forskellige links, 

skemaer på uddannelsesudvalgets hjemmeside. 

 

 

Punkt 4: Undervisningsplaner, bemandingsplaner i Tempus og an-

søgninger om eksterne undervisere 

Undervisningsplaner, bemandingsplaner på det nye budgetskema samt ansøg-

ninger om eksterne skal afleveres senest 12. april for alle efterårets moduler.  

 

Maria Marquard oplyste om fællesforelæsningerne: 

Modul 1: 

Den 6. september: Hans Siggaard Jensen om Videnskabsteori. 

Den 8. november: Ulrik Brandi ”Læring – voksnes læring” i et endnu ikke define-

ret perspektiv.  

 

Modul 3:  

Den 20. september: Monica Carlsson om ”Evaluering” 

Den 22. november: Jens Erik Kristensen 

 

Fællesforelæserne har fået frist 22. marts til at komme med undervisningsplaner 

efter London-modellen, hvorefter det endelige program vil blive udarbejdet og 

sendt til modulansvarlige og koordinatorer. 

 

 

Punkt 5: Organisationsstruktur 

Masteruddannelserne er administrativt flyttet til AU Viden. Birgitte Højland er 

funktionschef for efter- og videreuddannelsesområdet under AU Viden. Lars Mo-

seholm er vicedirektør for AU Viden.  

 

Punkt 6: Orientering om akkreditering ved Mette Saks Nielsen 

Udskydes til næste gang.  
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Punkt 7: Uddannelserne på skift: Positiv psykologi om studieord-

ningsrevision ved Nina Tange 

Det første kuld når til vejs ende ved sommerferien. Vi regner med 65 færdige ma-

stere ud af 80 optagne studerende. Generelt har de studerende været rigtigt glade 

for uddannelsen.  

I modul 2 og 3 skal de lave interventioner og reflektere over det i deres eksa-

mensopgaver, hvilket de er meget glade for. 

Vi laver løbende evalueringer, hvilket har vist sig at være rigtigt nyttigt, idet vi 

konstant får feedback på vores forelæsninger.  

Vi arbejder også med facilitering. Facilitatoren er en person, der er med igennem 

hele modulet. Udfordringen ved denne model er, at vi ikke får timer for det. Faci-

litatoren er ikke underviseren.  

 

Alumni er vi begyndt at tænke på. De studerende vil gerne fortsætte og vi vil ger-

ne hjælpe dem. Hvordan gør man det? Hvordan får man mere viden om det? 

 

Lis Hemmingsen oplyste, at både sundhedspædagogik og voksnes læring og kom-

petenceudvikling havde velfungerende alumniforeninger. 

 

Jeanette Magne Jensen supplerede: Det er hårdt arbejde. De studerende skal selv 

lave det. Man kan finde informationer om det på nettet.  

 

 

Punkt 8: Eventuelt 

Lis Hemmingsen ønskede, at få flere oplysninger om de studerende i forhold til 

forberedelse af undervisningen og sammensætning af studiegrupper.  

Merete Justesen undersøger hvad der er muligt. 

 

Der blev meget kort talt om elektronisk aflevering af eksamensopgaver. Spørgs-

målet er, hvem der skal printe ud. Underviserne og censorerne ønsker ikke at 

printe ud. 

 

Merete Justesen oplyste, at der rent faktisk havde været et system til elektronisk 

aflevering, hvor formålet var at opgaverne ikke skulle printes ud, men hvor man 

på skærmen kunne komme med kommentarer, bemærkninger og lignende. Dette 

system er p.t. på is og det er uvist hvornår der kommer et nyt. 

 

 

 

 

 

 

Referatet er godkendt i mailhøring 


