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Møde den 2. december 2013 

A100a 

Møde for koordinatorer og modulansvarlige  

på masteruddannelserne 

 

Til stede:  

Gorm Hansbøl, Peter Plant, Kristina Mariager-Andersson, Ib Ravn, Lis Hemmingsen, 

Helle Merete Nordentoft, Anna Katrine Frørup, Kirsten Baltzer, Katrine Dahl Mad-

sen, Nina Tange, Jeanette Magne Jensen, Jonas Greve Lysgaard, Stig Roesen, Me-

rete Justesen (referat). 

 

Forslag til dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser 

a. Ansøgertal 

b. Dimittenddag 

3. Status på undervisningsplaner og budgetter 

4. Beskæftigelses- og dimittendundersøgelsen 

5. Markedsføring ved Lisbeth Hartmann og Lise Frohn 

6. Eventuelt 

 

 

 

REFERAT 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt 

 

2. Meddelelser 

a. Ansøgertal. Merete sender oversigt ud til koordinatorer og modulan-

svarlige. 

b. Dimittenddagen blev desværre aflyst. Der var sendt over 2000 invitatio-

ner ud. 31 tilmeldte sig. Med mange uddannelser og få tilmeldte pr. ud-

dannelse, kunne det desværre ikke lade sig gøre, at gennemføre arran-

gementet på en økonomisk rentabel måde.  

Hvordan sikrer vi os større deltagelse i fremtiden? 

 

Forslag fra modulansvarlige og koordinatorer: 

Sen udsendelse af invitation. 

For sommerens nyuddannede mastere, er november for sent. 

Sidste år lagde vi arrangementet i forbindelse med seminarundervisning 

på modul 3. 

Vi skal gøre det klar for alumner og andre potentielle deltagere, hvad ar-

rangementet kan bibringe dem. 
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Nogle alumneforeninger er meget uformelle med gå-hjemmøder. Det 

kan være at arrangement var for formelt og forpligtende. 

Fredag aften kan være et problem for alumner fra Århus. Måske i stedet 

et dagsarrangement på en lørdag. Der var dog ikke udbredt begejstring 

fra modulansvarliges og koordinatorers egen deltagelse på en lørdag. Al-

ternativt forslag blev en fredag eftermiddag. 

De studerende er rigtigt glade for alumneforeningerne på de uddannel-

ser, hvor der er alumneforeninger. 

 

c. Synergi blandt uddannelserne 

Der er en tendens til at de enkelte masteruddannelser tænker sig selv 

om enkeltstående. Det er ikke sådan at universitetet tænker. Universite-

tet tænker masteruddannelserne samlet. Søg midler til at udvikle ud-

dannelserne. Både på den enkelte uddannelse og på tværs af uddannel-

serne. Der er midler og der er ikke sagt nej til nogen. 

 

d. Akademisk skrivecenter er nedlagt.  

De planlagte aktiviteter i foråret 2014 afholdes dog som planlagt. Frem-

adrettet skal hver enkelt uddannelse forhandle med CUDIM om deres 

deltagelse i de enkelte moduler.  

 

 

3. Status på undervisningsplaner og budgetter 

UFU har i dag gennemgået undervisningsplaner og budgetter. Der er nogle pla-

ner og budgetter, der er rigtigt gode, men der er også undervisningsplaner og 

budgetter, der er meget mangelfulde og det skal vi tage alvorligt. Prodekan Ma-

rianne Ping Huang stiller spørgsmål i detaljer omkring vores uddannelser, så vi 

skal sikre os, at vi har krystalklare undervisningsplaner og budgetter.  

 

Mange uddannelser benytter ikke de udsendte skabeloner for undervisningspla-

ner og budgetter. 

 
På modul 4 er det et problem for mange, at Kvale, Brinkmann, Tanggaard og 
Rienecker går igen på mange uddannelser som grundlæggende litteratur. Det er 
ikke på højt nok niveau og det er ikke fagspecifikt nok. Det der foregår på modul 
4 skal være fagspecifikt – ikke akademisk skrivning. Det der foregår på modul 4 
skal være ganske nøje målrettet den enkelte masteruddannelse. 

 

Uddannelsernes undervisningsplaner, budgetter og ansøgninger om eksterne 

blev fordelt ligeligt mellem UFU-medlemmer, så hvert enkelt UFU-medlem 

”kun” har ansvar for gennemgang af sine tildelte uddannelsers planer m.m. 

Fremover har UFU besluttet, at hver enkelt UFU-medlem i perioden fra afleve-

ring af uddannelsesplaner og budgetter, kontakter den modulansvarlige og/eller 
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koordinator med de problemer/spørgsmål der er, således at planerne på selve 

UFU-mødet er så godt som klar til godkendelse. 

 

Fællesforelæsninger er på plads meget sent i år. Merete sender snart noget ud. 

Fællesforelæsninger har tidligere været tænkt som besparelser. Det er det ikke 

længere. Det er tiltag, der skal bringe kvalitet til vores uddannelser og hvor vi 

markerer de fagligheder, der er på vores masteruddannelser.  

 

 

4. Beskæftigelses- og dimittendundersøgelsen 

Uddannelsesleder Gorm Hansbøl har udarbejdet et notat vedrørende beskæfti-

gelses- og dimittendundersøgelsen, som er sendt til jer. Undersøgelsen viser, at 

de studerende er glade for masteruddannelserne, dog får enkelte uddannelser 

negativ kritik. Der uddeles også meget ros til masteruddannelserne i undersø-

gelsen. 

Problemet med denne undersøgelse er, at de enkelte uddannelser på grund af 

persondata politik ikke kan få detaljerne i undersøgelsen ud og derfor ikke kan 

kvalitetssikre deres uddannelse på baggrund af denne undersøgelse. Stig Roesen 

er ved at undersøge om der ikke kan laves en udgave af undersøgelsen, hvor de 

personfølsomme oplysninger er slettet, så undersøgelsen reelt kan bruges til 

kvalitetssikring af uddannelserne. 

 

 

5. Markedsføring ved Lisbeth Hartmann og Lise Frohn 

Skriftlig redegørelse vedrørende markedsføring fra Lisbeth Hartmann og Lise 

Frohn oplæst på mødet: 

 

Vi har kørt en kampagne her i efteråret for Master i ledelse af uddannelsesin-

stitutioner. Den er lavet på baggrund af en snak med Hanne Knudsen og 

Gorm Hansbøl om: 

 

 Hvem er i målgruppen? 
 Hvilke medier er relevante? 
 Er der andre kanaler vi kan formidle information igennem? 
 Hvad er de vigtigste argumenter for at vælge netop denne uddannelse – 

og fremgår de af hjemmesiden og den trykte flyer om uddannelsen? 

 Er der ”bonusinfo” vi kan lægge på hjemmesiden? 

 

Lige nu er vi på vej rundt til koordinatorerne for de øvrige uddannelser, hvor 

vi stiller nogle af de samme spørgsmål. Vi mangler pt. kun et par stykker. 

På baggrund af de svar vi får, vil vi udarbejde et forslag til en kampagne for 

alle masteruddannelserne på IUP, som vi vil forelægge Hanne Løngreen. 

Hanne har sagt, at hun er villig til at bruge nogle penge på en kampagne, men 

har ikke på forhånd lagt sig fast på hvor mange. Og omfanget af kampagnen 
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vil selvfølgelig afhænge af, hvor stor en del af de forslag, vi kommer med, hun 

vil betale for. 

 

6. Eventuelt 

Jeanette Magne Jensen meddelte, at hun havde været ansvarlig for et kandi-

datmodul på en kandidatuddannelse på Aarhus Universitet og i forhold til den 

uddannelse er masteruddannelserne på IUP milevidt foran i kvalitet især i for-

hold til undervisningsplaner. 

 

Der var ønske om en vejledning til udfyldelse af budgetskemaet. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Referatet er godkendt i mailhøring 

 


