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2. Meddelelser 

a. Godkendelse af revisioner af studieordninger 

3. Institutionsakkreditering ved Stig Roesen 
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5. Markedsføring ved Lisbeth Hartmann og/eller Lise Frohn 

6. Masterdag 23. januar 2014 – opfølgning 

a. Reformdage 
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8. Eventuelt 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Mødet var oprindeligt indkaldt til den 12. marts, men måtte flyttes, fordi der den 

12. marts blev indkaldt til et møde med dekanen, hvor mange også skulle deltage. 

Det har desværre betydet, at mange ikke haft mulighed for at deltage.  

 

Der var en kort præsentationsrunde, hvor Gorm Hansbøl meddelte, at han fra-

træder posten som uddannelsesleder fra 1. august.  Jeanette Magne Jensen over-

tager posten som uddannelsesleder. 

 

Dagsordenen er godkendt. 

 

Ad 2) Meddelelser 

a. Godkendelse af nye og revisioner af eksisterende studieordninger. Nye 

studieordninger for masteruddannelsen i læse- og skrivedidaktik og ma-

steruddannelsen i medborgerskab er godkendt af studienævnet for Ud-

dannelse og Pædagogik. Ændringer af studieordningerne for master in 

Leadership and Innovation in Complex Systems og masteruddannelsen i 

ledelse af uddannelsesinstitutioner er godkendt af studienævnet for Ud-

dannelse og Pædagogik. Alle fire studieordninger er pt. til godkendelse 

hos dekanen.  

Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige 

Dato: 17. marts 2014 

Tid: 13.00 – 15.00 

Lokale: A130 

 

 

Deltagere: 

Gorm Hansbøl, Karen Lund, Elina Maslo, Bent B. Andreasen, Nina Tange, Anne Larson, Hanne 

Knudsen, Lone Nordin, Peter Plant, Stig Roesen, Anna Forsberg (under punkt 5), Lise Frohn (un-

der punkt 5), Svend Binnerup (under punkt 5) og Merete Justesen (referent) 
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Ad 3) Institutionsakkreditering ved Stig Roesen 

AU skal institutionsakkrediteres i 2015. AU skal indsende en selvevalueringsrap-

port til næste vinter. I forbindelse med institutionsakkrediteringen skal universi-

tets kvalitetssikringssystem være velbeskrevet, velargumenteret og velfungeren-

de.  

 

Institutionsakkrediteringen kan inddeles i fire faser. Den forberedende fase, den 

dokumenterende fase, afrapporteringsfasen og afgørelsesfasen. Vi er p.t. i den 

forberedende fase. 

 
Der er tre mulige afgørelser på AU’s ansøgning om institutionsakkreditering: 

› Positiv – institutionen akkrediteres med henblik på genakkreditering efter 

seks år. Institutionen får mulighed for at oprette nye uddannelser og nye 

uddannelsestilbud efter prækvalifikation og justere eksisterende uddan-

nelser 

› Betinget – institutionen får en betinget akkreditering, hvor der angives 

områder, der skal følges op på indenfor en given tidsramme. Nyt besøg ef-

ter 2-3 år. Alle nye uddannelser og  –udbud skal uddannelsesakkrediteres 

før oprettelsen 

› Afslag – afspejler væsentlige mangler. Institutionen kan ikke oprette nye 

uddannelser og  –udbud. Eksisterende uddannelser skal akkrediteres efter 

en turnusplan. 

 

Stig Roesen efterspørger gode ideer til hvad man skal måle og hvad man kan måle 

i kvalitetsarbejdet inden for efter- og videreuddannelsesområdet. Et forslag 

nævnt på mødet var ”Er uddannelsen relevant og brugbar i forhold til dit arbej-

de?” 

  

Koordinatorerne ønsker tidlig involvering frem for senere oprydning. Når uddan-

nelsesfagudvalget bliver bedt om at tage stilling til kvalitetsarbejdet/ institutions-
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akkreditering, så skal uddannelsesfagudvalget involvere koordinatorerne i arbej-

det. 

 

Der er en ny hjemmeside på vej om institutionsakkreditering. På hjemmesiden er 

det meningen, at man skal kunne se sig selv og sine opgaver i forbindelse med in-

stitutionsakkreditering.  

Der var udbredt ønske om at koordinatorer skal kunne finde sig selv på denne 

hjemmeside, så der efterlyses et niveau mellem studieleder og underviser. 

 

Ad 4) Fleksibel masteruddannelse 

Koordinatorerne fra den fleksible masteruddannelse har fået en henvendelse fra 

en ansøger, der gerne ville have tre kandidatfag med ind i en fleksibel masterud-

dannelse. I henhold til bekendtgørelsen bestemmelser er der i og for sig ikke no-

get til hinder for det. Dog skal det sikres, at det er på masterniveau og at der er en 

indre sammenhæng og en faglig progression. 

 

Det vil derfor altid komme an på en konkret vurdering, hvilke elementer, der kan 

indgå i en fleksibel studerendes uddannelsesplan.  

 

Uddannelsesfagudvalget har indstillet til, at der i vejledningen for den fleksible 

masteruddannelser beskrives, at man som udgangspunkt skal have et mastermo-

dul fra IUP ud over masterprojektet og at modulerne som udgangspunkt er på 15 

ECTS.    

 

Ad 5) Markedsføring ved Lise Frohn 

Markedsføring sker i samarbejde mellem AU Viden og AU Kommunikation og 

uddannelserne. Fremover er det Lisbeth Hartmann fra AU Kommunikation og 

Svend Binnerup fra AU Viden bistået af studentermedhjælper Anna Fors-

berg/Sonia Støvring AU Viden, der varetager opgaven, idet Lise Frohn frivilligt 

fratræder sin stilling med udgangen af marts måned. 

 

Den primære markedsføringskampagne foregår i efteråret, den sekundære i for-

året. 

 

Forårets kampagne er kommet til at hedde ”Byg videre på dine kompetencer”. 

Kampagnen er fortrinsvis en elektronisk kampagne,  men der er også velvalgte 

trykte annoncer. Den startede i februar, kører på fuld styrke i marts og afsluttes 

så stille i april. . 

 

Den årlige markedsføringsbevilling er på 273.000 fra Instituttet. Der er givet en 

ekstra bevilling til forårskampagnen på ca. 180.000 fra Instituttet.  

 

10 uger på Facebook eller Linkedln koster 20.000 pr. platform.  

Printannoncer koster mellem 5-20.000. 
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Online annoncer koster mellem 2-15.000. 

 

Hjemmesiderne er blevet opdateret og finjusteret med en fin faktaboks i højre 

side, hvor man kan tilmelde sig informationsmødet, komme til at vide mere eller 

bede om at blive holdt orienteret.  

Tjek hjemmesiderne her: http://edu.au.dk/uddannelse/masteruddannelser/ og 

http://www.au.dk/evu/master/ 

 

Der er 87 tilmeldte til informationsmødet i København og 45 til informationsmø-

det i Århus (opgjort den 14. marts). 

 

Til informationsmødet i København er der ikke et fælles oplæg. Alle uddannelser 

er repræsenteret i København. Til informationsmødet i Århus er der et fælles op-

læg ved de fleksible koordinatorer og vejledere Jonas Greve Lysgaard og Katrine 

Dahl Madsen. DAV/DSA, Positiv psykologi og Fleksibel masteruddannelse er de 

repræsenterede uddannelser i Århus. 

 

Debat blandt koordinatorerne og de modulansvarlige: 

 Koordinatorerne/modulansvarlige ønsker afsat ressourcer til at understøtte 

AU Alumne aktiviteter og databaseoptimering af alumnernes oplysninger. 

BSS har afsat ressourcer til AU Alumne. Det har ARTS ikke. 

 Det er vigtigt med kontakt til alumner i forhold til akkreditering og markeds-

føring. Det kan tages op som et selvstændigt punkt, hvor man kan diskutere 

hvad med vil med alumner og hvordan man vil opnå det. Der er mange mark-

edsføringsressourcer i alumnerne.  

 Hvad er det der forhindrer os i at udbyde vores uddannelser i Århus?  Nogle 

gange har man forsøgt at udbyde begge steder og så har der ikke været nok 

ansøgere til at oprette uddannelsen nogle af stederne. Fremadrettet kan man 

godt forestille sig at masteruddannelser udbydes i Århus og ikke i København 

eller både og.  Det kræver prækvalifikation at udbyde uddannelser et andet 

sted end der hvor de er godkendt til at bliver udbudt.  

 Det lyder til at flaskehalsen er at få de studerende til at melde sig ind i Gerda. 

Det kunne koordinatorerne godt gøre noget for. 

 Det kan godt arrangeres, at Jacob Jensen fra AU Alumne kommer herover og 

fortæller hvad Gerda tilbyder og kan bruges til. Giv besked hvis det skal ar-

rangeres til Lise Frohn eller Svend Binnerup. 

 

Ad 6) Masterdag 23. januar 2014 – opfølgning 

Ledelsen mener ikke at reformdage i tilstrækkelig grad kan tegne en helhed i 

forhold til folkeskolereformen.  Ledelsen ønsker, at masteruddannelserne fo-

kuserer på om de rammer deres målgruppe. 

 

Den 15. september afholdes der en ny masterdag med en oplægsholder fra 

BSS, fordi BSS er gode til at ramme deres målgruppe. 

http://edu.au.dk/uddannelse/masteruddannelser/
http://www.au.dk/evu/master/
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Ad 7) Optagelsestal 

Optagelsestallene for F2014 er udsendt. De viser en lille stigning i antal optagne i 

foråret 2014 i forhold til E2013. 

 

Hvornår er tallene opgjort? Det ønskes, at det fremgår af oversigten, hvornår tal-

lene er opgjort. Senere tal med betalende deltagere ønskes. 

 

Efterfølgende er det konstateret at tallene er opgjort da der er udsendt fakturaer. 

Tallene for E13 og F14 er sammenlignelige, da begge er opgjort på det tidspunkt, 

hvor der er sendt faktura.  

 

Ad 8) Eventuelt 

Fællesforelæsninger:  

Positiv psykologi evaluerer hver undervisningsgang og evalueringen for fællesfo-

relæsningen var meget negativ. De studerende synes, at de betaler for noget og får 

noget andet. Studerende var mere negative i Århus end de studerende var i Kø-

benhavn. 

 

Andre uddannelser havde andre erfaringer, så det var ikke en entydig negativ kri-

tik af fællesforelæsningerne. Det blev besluttet, at man ikke kan agere på bag-

grund af en enkelt evaluering.  

 

Gorm Hansbøl meddelte, at uddannelsesfagudvalget havde besluttet at fællesfo-

relæsninger er obligatoriske for alle uddannelser (med undtagelse af LAICS). Alle 

uddannelser skal derfor planlægge undervisning i forbindelse med fællesforelæs-

ningerne i efteråret 2014. Først når alle uddannelser bakker op om fællesforelæs-

ningerne og deltager som det er tænkt, kan man evaluere om det er et godt initia-

tiv.  

 

 

Referatet er godkendt i mailhøring 

 


