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Ad 1) Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden er godkendt 
 

Ad 2) Meddelelser 

a. Lokaler i Århus: Det er tidligere meldt ud at undervisningen flytter 

til Nobelparken. Men al masterundervisningen fortsætter i Trøj-

borg.  

 

Ad 3) Status for årlige statusser og datapakker 

Der har været afholdt møder med alle uddannelser, der skal igennem den årlige 

status – på nær en, hvor mødet er udskudt til fredag den 2. juni. Møderne giver 

studieleder Eva Silberschmidt Viala en rigtig god indsigt i masteruddannelserne. 

Statusserne har givet anledning til nogle røde flag på de forskellige uddannelser, 

men generelt ser billedet meget godt ud. 

 

Kommentarer:  

 Enig i at det var et godt møde. Datapakken giver dog et meget tyndt grundlag at 

analysere ud fra, da der er meget få deltagende studerende (socialpædagogik).  

 

 

Møde for masterstudiekoordinatorer, –modulansvarlige og -undervisere 

Møde den 29. maj 2017 

Tid: 13.00 – 14.30 

Lokale: D120 

 

 

Deltagere: Jeanette Magne Jensen, Anna Kathrine Frørup, Jonathan Leer, Hanne Knudsen, Søren 

Langager, Nina Tange, Kristina Mariager-Anderson, Vibe Aarkrog, Stig Roesen og Merete Justesen 

(referent) 
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Tallene til datapakken kommer delvist fra undervisningsevalueringen, så det er 

vigtigt, at vi får de studerende til at svare på undervisningsevalueringen. 

 

Ad 4) Status for undervisningsplaner og budgetter 

De undervisningsplaner, der var klar, er blevet kvalitetssikret af UN og er i proces 

med at blive endelig godkendt. Generelt er undervisningsplanerne rigtigt gode. 

 

Merete kigger på budgetterne og giver en tilbagemelding herom til de modulan-

svarlige. 

 
Ad 5) Masteruddannelserne fremover i lyset af årets (lave) ansøgertal  

Ansøgertallet er meget lavt i år. 

 

Vi opretter ikke: 

Myndighed og medborgerskab 

Ledelse af uddannelsesinstitutioner 

 

Vi opretter: 

Positiv psykologi 

Voksnes læring og kompetenceudvikling 

Dansk som andetsprog, Århus 

DAV, Århus 

 

Vi har udsat ansøgningsfristen til 1. juni (ansøgertal 29/5-17): 

LAICS (8 ansøgere) 

Sundhedspædagogik og sundhedsfremme (13 ansøgere) 

Vejledning (12 ansøgere) 

Special- og socialpædagogik (14 ansøgere) 

Dansk som andetsprog, Emdrup (11 ansøgere) 

DAV, Emdrup (18 ansøgere) 

 

Jeanette Magne Jensen har afholdt møde med institutledelsen, der i den forbin-

delse har meldt ud, at det kun er bæredygtige uddannelser, der bliver oprettet. Bæ-

redygtigt er 20 studerende. 40 på DAV og DSA. Bæredygtigt er både i forhold til 

økonomi og læringsfællesskab.  

 

Evalueringsinstituttet har lige lavet en rapport, der viser at der afmatning på hele 

feltet. Jf. rapporten er en af grundene til afmatningen, at de studerende søger ind 

på diplomuddannelserne. 

 

Mulige scenarier (få Jeanettes slides): 

 DPU nedlægger masteruddannelserne og bruger ressourcerne på KA og BA. 
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 Nyt udbud af masteruddannelserne på DPU med ny struktur med et fælles modul 1 

på 15 ECTS (2 indgange henholdsvis pædagogik/læring og ledelse) og specialise-

rede modul 2’er og 3’er af 5 – 10 ECTS-point og til sidst et masterprojekt på 15 

ECTS. 

 Kursusvirksomhed – skræddersyede kurser 

 Samskabelse – lave noget sammen med nogle andre f.eks. UCC. Men det er der in-

gen opbakning til fra institutledelsen. Måske kan man lave noget med nogle kom-

muner? 

 

Der er kun tale om mulige scenarier. Hvilken vej masteruddannelserne ender med 

at gå afhænger helt af, hvilke udmeldinger der kommer fra ledelsen.  

 

Kommentarer:  

 

Reaktioner på tanker om nedlæggelse af masteruddannelser 

 

 Kan vi overhovedet lave kurser i dag?  

Det kan vi godt i dag. Rammerne er indtægtsdækket virksomhed, hvor der skal 

laves budgetter med et overhead på 113 %. Kurserne bliver meget dyre, når vi la-

ver dem, med mindre vi har rigtig stor volumen. Vi kan også udbyde vores ma-

steruddannelser under indtægtsdækket virksomhed. 

 

 Hvis ledelsen kunne bestemme, ville det her så blive lukket? 

Der er blandede udmeldinger fra Institutledelsen, så der kan ikke gives et enty-

digt svar. 

 

 Er der nogen, der synes at masteruddannelserne er nogle enormt vigtige uddan-

nelser? Masteruddannelserne er enormt vigtige og det er uforståeligt, at Institut-

ledelsen overvejer at nedlægge så mange masteruddannelser. Vi har nogle gode 

uddannelser med gode evalueringer. Nogle af vores masteruddannelser kan må-

ske lægges sammen. 

 

 Vi ville være meget kede af det hvis vores masteruddannelse blev nedlagt 

 

 Det er en katastrofe, hvis masteruddannelserne bliver nedlagt. Masteruddannel-

serne har bundet forskningen på DPU sammen med de studerendes praksisser på 

deres arbejdspladser. I datarapporterne er der til min overraskelse mange ud-

dannelser, der har røde flag ved spørgsmålet om inddragelse af de studerendes 

praksis i undervisningen. Jeg stemmer for at vi sætter gang i en proces, hvor vi 

finder ud af hvilken vej, der er den rigtige at gå. Der er en masse ting omkring 

masteruddannelserne, der gør at vi er her, men vi er her alligevel ikke helt på den 

rigtige måde (observatørstatus i studienævn m.m.). Jeg håber, at vi kan bygge 

noget nyt op fra bunden. 
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 Jeg ville være ked af at de blev nedlagt. Men måske skal strukturen gentænkes.  

 

 Masteruddannelserne er helt vildt vigtige for DPU. En anden end mig skal over-

tage, hvis der skal arbejdes videre med denne uddannelse. Vi skal med i ministeri-

erne og KL og det gør vi bedre, hvis vi tager ud fra nogle samlede faglige miljøer. 

Det er ærgerligt for vores forskning, fordi vi har fået viden om hvad der foregår i 

praksis fra vores studerende. 

 

Aktuelle udfordringer i masteruddannelserne 

 

 Er der viden om hvor fleksible UCC kan oprette diplomuddannelser? 

De har rammer ligesom os med akkrediterede uddannelser. De har måske nogle 

valgfagsstrukturer, der giver andre muligheder og de har måske også en anden 

volumen. 

 

 Hvis der kun oprettes fire uddannelser er der så administrativ support som i dag? 

(Efter referatet er skrevet, er alle uddannelser blevet oprettet, så det er stadig fuld 

administrativ support for masteruddannelserne/JEMA) 

 

 

 Der skal to ting til for at en uddannelse er bæredygtig. Dels økonomien og dels om 

der er et marked. Man skal passe på, at en ny model ikke bliver for bred. Måske 

skulle der tages en runde blandt koordinatorerne for at høre hvordan man kan 

vinkle det og om det er værd at kæmpe for. Derudover er det vigtigt med en tyde-

ligere organisatorisk udmelding. 

 

 På den ene side er vi i tvivl om vi har den relevante faglighed, når vi ser ansøger-

nes profil. Det ser ud til at det er et nyt kundeunderlag. Vi har brugt mange res-

sourcer, så det er ærgerligt ikke at oprette den. Jo mindre udbud der er på kandi-

datuddannelserne, jo større vil grundlaget for masteruddannelserne være. Er 

masterprofilen jobskifte? Eller yderligere kvalificering af det man laver i forve-

jen? Vores uddannelser er ikke jobskifteorienteret. Der er to masterprofiler.  

 

 

Videreudvikling af masteruddannelserne 

 

 Hvis uddannelserne ikke bliver oprettet, så kan de lukkes, men det tager tid at 

lave noget nyt. Det er også forskellige uddannelser med forskellige historikker og 

den forskellighed bør høres inden der træffes beslutning om uddannelserne frem-

tidige skæbne. 

 

 Vi har kontakt med praksisfeltet, så vi kommer ud med vores forskning. Måske 

skal det tænkes anderledes. Det skræmmer os ikke, at skulle tænke i nye konstella-

tioner. 
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 Dialogen med de studerende er vigtigt for forskerne. Forskningsmiljøerne er små. 

Der kan tænkes konstruktivt i sammenlægninger, men ikke lukke det.  

 

 Måske kan man overveje, at lave nogle flere mastersamarbejder med andre uni-

versiteter. Man kan i den forbindelse tilgodese den geografiske udfordring. 

 

 Vi kan ikke være bekendt ikke at understøtte det paralle uddannelsessystem.  

 

 Kunne man tænke yderligere samarbejde med andre institutter på Arts eller an-

dre fakulteter f.eks. BSS? 

 

Når Institutledelsen er klar med en melding om, hvilken status masteruddannel-

serne skal have fremover på DPU, vil Jeanette Magne vil sætte sig ned og lave et 

skriv om mulige fremtidige scenarier, og hvilke udfordringer det bringer med sig. 

Vi trænger til en beslutning. De sidste par år har vi fået lov til at køre med mindre 

hold, men det får vi ikke lov til mere. Har vi energi til at gøre noget ved det? 

 

Uddannelserne vil gerne køre proces, hvis beslutningen ikke allerede er truffet. 

 

Ad 6) Eventuelt  

Intet 

 

Godkendt i mailhøring 


