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Forslag til dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser 

a. Kompendier skal fortsat købes. Bøger bliver udleveret. 

b. Gruppeeksamen 

c. Følgegruppemøde og besøg hos BSS 

d. Information om akkreditering (SO, SP, SU, MB) 

e. Kaffe og rundstykker første undervisningsgang 

f. Beslutning om oprettelse af udbud medio maj 

g. Studieordning for positiv psykologi 

h. Efterårets møder 

i. UFU 1.10. kl. 11-14 

ii. UFU 11.11. kl. 11-14 

iii. Koordinator 8.10. kl. 13-14.30 

iv. Koordinator 2.12. kl. 13-14.30 

3. Godkendelse af undervisningsplaner 

4. Godkendelse af budgetter 

5. Godkendelse af ansøgninger om eksterne (DVIP) 

6. Eksamen i Århus 

7. Beskæftigelsesundersøgelse 

8. Evaluering E2012 

9. Eventuelt 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt.  

 

2. Meddelelser 

a. Kompendier skal fortsat købes. Bøger bliver udleveret. 

b. Gruppeeksamen 

I henhold til eksamensbekendtgørelsen er det nu muligt igen at afholde 

mundtlige gruppeeksaminer. På masteruddannelserne er der dog i stu-

dieordningerne ikke beskrevet en mulighed for at aflægge den mundtli-

ge del som gruppeeksamen, hvorfor det som udgangspunkt ikke er mu-

ligt at afholde disse gruppeeksaminer på masteruddannelserne. Hvis det 

skal være muligt, skal der enten søges dispensation fra studieordningens 
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eksamensbestemmelser eller studieordningens eksamensbestemmelser 

skal laves om. 

c. Følgegruppemøde og besøg hos BSS 

Følgegruppen består af Birgitte Højland, Peter Plant, Monica Carlsson og 

Gorm Hansbøl. Der blev afholdt møde den 16. april 2013. Mødet hand-

lede om hvordan man kan udvikle tiltag på efter- og videreuddannelses-

området, f.eks. forskningsbaseret kurser inden for f.eks metodisk prak-

tisk træning inden for vejledningsfeltet. Der er ligeledes arrangeret et 

besøg på BSS den 21. maj, hvor følgegruppen deltager, studielederen 

deltager og UFU’et er inviteret. Der er to steder på AU, hvor der er man-

ge masteruddannelser og de er organiseret meget forskelligt. Hanne fra 

ledelse inviteres også og Maria Marquard fra voksen er ligeledes invite-

ret. Studieleder/uddannelseskonsulent ønsker at være ind over, da det i 

forvejen er svært at bemande vores egne uddannelser. Studieleder øn-

sker at der skal laves en politik på området. Området skal vækste med 

50 %. Referatet sendes til UFU-medlemmerne 

d. Information om akkreditering (SO, SP, SU, MB)  

Akreditteringsinstitutionen har været på besøg her i foråret. De skal nu 

lave en indstilling til akreditteringsrådet. Vi håber på, at få en afgørelse 

inden sommerferien. I efteråret skal masteruddannelsen i dansk som 

andetsprog og masteruddannelsen i læse- og skrivedidaktik akreditteres.  

e. Kaffe og rundstykker første undervisningsgang 

Institutleder Hanne Løngreen har godkendt, at vi kan servere kaffe og 

rundstykker til første undervisningsgang.  

f. Beslutning om oprettelse af udbud medio maj 

Studieleder, prodekan og uddannelsesleder beslutter hvad der udbydes.  

g. Studieordning for positiv psykologi 

Studieordningen for positiv psykologi er godkendt. De primære ændrin-

ger er modulnavne og eksamensbestemmelser.  

h. Efterårets møder  

i. UFU 1.10. kl. 11-14 

ii. UFU 11.11. kl. 11-14 

iii. Koordinator 8.10. kl. 13-14.30 

iv. Koordinator 2.12. kl. 13-14.30 

                Studielederen og uddannelseskonsulenten vil gerne have datoerne til  

                Møderne. UFU-medlemmerne skal melde tilbage, hvis de ikke kan del- 

                tage i de udmeldte møder, således at datoerne kan blive ændret meget  

                hurtigt. 

i. Ny folder 

Der er kommet en ny folder omkring masteruddannelserne. Desværre  

har vi ikke været involveret i processen. 

 

3. Godkendelse af undervisningsplaner 

4. Godkendelse af budgetter 

5. Godkendelse af ansøgninger om eksterne (DVIP) 



 

 

    

 

AU VIDEN 
AARHUS UNIVERSITET 

 

Punkt 3., 4. og 5. blev taget som et samlet punkt 

Der er en del undervisningsplaner, budgetter og ansøgninger om eksterne, der ikke er 

modtaget rettidigt. Da det i forvejen er et stort arbejde at godkende undervisnings-

planer, budgetter og ansøgninger om eksterne, der er modtaget rettidigt og hvor de 

korrekte modeller og skemaer er anvendt, er det desværre et endnu større arbejde, 

når der kommer planer, budgetter og ansøgninger om eksterne for sent og når de 

udmeldte skabeloner ikke bliver fulgt.  

 

Uddannelsesfagudvalget besluttede, at informere koordinatorer og modulansvarlige 

om vigtigheden i at overholde udmeldte deadlines og benytte de udmeldte skabelo-

ner.  

 

Det blev besluttet, at lave en skriftlig mailhøring på de undervisningsplaner, budget-

ter og ansøgninger om eksterne, der er modtaget for sent.  Hver enkelt UFU-medlem 

kigger på de moduler, som han/hun har fået tildelt. 

 

Det skal understreges overfor alle, at APA-standarden skal benyttes i London-

modellerne og at linket til APA-standarden sendes ud til alle. 

 

Modul Undervisningsplan Budget Eksterne 

Master i børnelitteratur 

Modul 3 Session 5 og 8 mangler litteratur og forberedelse. 
Session 11 mangler litteratur og session 14 mangler 
forberedelse. Der mangler modulnummer på forsi-
den.  Ret til og send ny. Godkendt 

Med under 20 studerende  
kører I med reduceret ud-
bud og har 20 AT pr. stu-
derende samt 25 AT til ko-
ordination. Der skal derfor 
desværre reduceres i bud-
gettet. 

Ansøgning på 
Stine mangler 
navn på ansøg-
ning. Dækker 
kun rejseudgifter 
i forhold til billig-
ste offentlige 
transport. 

Dagtilbuds- og indskolingsdidaktik 

Modul 1 Der er meget forberedelse til nogle af sessionerne, 
f.eks. session 1 og 4. I bør overveje at skelne mellem 
anbefalet og supplerende litteratur. Akademisk skriv-
ning er et særtilbud til modul 1 masterstuderende. 
Datoerne bliver meldt ud snarest. Eksamens-
bestemmelserne skal stå i undervisningsplanen. Ses-
sion 1: Indholdsbeskrivelsen er mere en påstand end 
et indhold. Session 4, 5 og 8 er kun fra 10-15. Der står 
i oversigtsplanen at alle sessioner er fra 10-16. For-
kert logo. Betyder stjernen at litteraturen er i kom-
pendiet? Andre steder står der at litteraturen er i 
kompendiet. Hvad betyder stjerne så? Det bør ensar-
tes og APA-standard skal benyttes. 

Der står modul 3 i budget-
tet. Hvis der er under 20 
studerende kører I med 
reduceret udbud og har 20 
AT pr. studerende samt 25 
AT til koordination. Der 
skal derfor desværre redu-
ceres i budgettet. 

Ingen eksterne 
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Modul 1 - 
Århus 

Der er meget forberedelse til nogle af sessionerne, 
f.eks. session 1 og 4. I bør overveje at skelne mellem 
anbefalet og supplerende litteratur (hvad der skal læ-
ses og hvad der kan læses). Akademisk skrivning er et 
særtilbud til modul 1 masterstuderende. Datoerne 
meldes snart ud. Eksamensbestemmelser skal stå i 
undervisningsplanen.  
Session 1: Indholdsbeskrivelsen er mere en påstand 
end et indhold. Session 4, 5 og 8 er kun fra 10-15. Der 
står i oversigtsplanen at alle sessioner er fra 10-16. 
Forkert logo. 

Der mangler budget for 
modul 1 Århus. Budgettet 
for Århus skal udarbejdes. 

Ingen eksterne 

Modul 3 Der er meget forberedelse til nogle af sessionerne, 
f.eks. session 7.  APA-standarden skal følges. Det er 
ikke nok at skrive læs de anførte tekster som forbe-
redelse.  Eksamensbestemmelser skal stå i undervis-
ningsplanen.  Session 8 er kun fra 10-15. Der står i 
oversigtsplanen at alle sessioner er fra 10-16. Forkert 
logo 

Budgettet er mangelfuldt.   Ingen eksterne 

Master i dansk som andetsprog og Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog 

Sprog 
KBH 

Modtaget for sent 
(Efterfølgende sendt i mailhøring – 25/4) 

Modtaget for sent Modtaget for 
sent 

Sprog 
hold A 

MANGLER Modtaget for sent Modtaget for 
sent 

Sprog 
hold B 

MANGLER Modtaget for sent Modtaget for 
sent 

Andet 
KBH 

Modtaget for sent 
(Efterfølgende sendt i mailhøring – 25/4) 

Modtaget for sent Modtaget for 
sent 

Andet 
hold A 

MANGLER Modtaget for sent Modtaget for 
sent 

Andet 
hold B 

MANGLER Modtaget for sent Modtaget for 
sent 

Masterp.
KBH og 
AARH 

MANGLER 
 

MANGLER MANGLER 

LAICS       

Modul 1 Der mangler undervisere til de enkelte sessioner. Og 
der mangler tidspunkter til undervisningen under de 
enkelte sessioner. 

Annemette Kjærgaard står 
i budgettet, men ikke i 
oversigten over undervise-
re. Hvad med Silja Kamille 
Friis? Er hun ikke ekstern, 
når hun ikke er fra CBS. 
UFU vil gerne have samar-
bejdsaftalen. 

Ansøgning om  
ekstern mangler 
en underskrift. 
Tages rejseudgif-
terne fra jeres 
eget budget? 
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Modul 3 Der mangler undervisere til de enkelte sessioner. Og 
der mangler tidspunkter til undervisningen under de 
enkelte sessioner. 

UFU mangler afklaring på 
de timer der er til uddan-
nelsen. UFU vil gerne have 
samarbejdsaftalen, inden 
budgettet kan godkendes. 
CBS er eksterne, hvis vi be-
taler dem - ellers ikke. 

Der mangler un-
derskrift på ske-
maerne. Tages 
rejseudgifterne 
fra jeres eget 
budget? 

Master i ledelse af uddannelsesinstitutioner 

Modul 1 Frans Ørsted Andersen tjekker plan op i mod studie-
ordning.  APA-standard skal følges. Mangler eksa-
mensbestemmelser. 

Mangler at budgettere 
med vejledning og eksa-
men. UFU vil gerne have 
samarbejdsaftalen, inden 
budgettet kan godkendes. 

Ingen eksterne 

Modul 3 Den følger ikke Londonmodellen. Formål, indhold og 
form følger ikke det der står i studieordningen. Logo 
ikke tydeligt. Der står ikke hvem der underviser i hvil-
ke tidsperioder. Side 10: Man kan ikke lave et tilbud 
ud over undervisningen, der skal danne baggrund for 
noget undervisning. Udlever evt. på DVD eller offent-
liggør på anden vis, så alle kan forberede sig og så 
skal det stå under forberedelse til næste undervis-
ningsgang. Planen skal gennemgås for sproglige fejl. 
Ingen litteratur til workshop 4.  
 

Mangler at budgettere 
med vejledning og eksa-
men. UFU vil gerne have 
samarbejdsaftalen. 

Ingen eksterne 

Master i læse- og skrivedidaktik            

Modul 1 Overskrifterne på londonmodellen benyttes, men der 
står meget lidt i undervisningsplanen. Planen kan ikke 
godkendes, da det vurderes, at den ikke følger lon-
donmodellen. Undervisningsplanen for masterud-
dannelsen i vejledning modul 1 sendes som et godt 
eksempel på undervisningsplan.  
 
 

Budget godkendt Ingen eksterne 

Master i positiv psykologi 

Modul 1 - 
KBH og 
AARH 

Modtaget for sent 
(Efterfølgende sendt i mailhøring – 25/4) 

Modtaget for sent Modtaget for 
sent 

Modul 3 - 
KBH og 
AARH 

Forkert logo. Eksamensformen skal kopieres fra den 
nyligt godkendte studieordning. Den rigtige london-
model skal følges og forberedelse skal uddybes. 

DVIP skal under DVIP. Er 
der særaftale til facilite-
ring? Nye budgetter skal 
udarbejdes. 

Ebbe Lavendt 
sender faktura 
på præcist hvad? 
Begrundelse 
mangler. Mang-
ler budget for 
rejseudgifter. 

Master i socialpædagogik 
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Modul 1 Forkert logo. Session 10 mangler. Session 12 mangler. 
Session 18 mangler. Session 4 har meget lidt litteratur 
tilknyttet. Session 7 mangler forberedelse. Session 8: 
der står ikke hvad de skal kunne.  Session 8: det er 
meget at skulle læse en ph.d. Session 9: Mangler læ-
ringsmål. 

Der mangler en masse 
personer på budgettet. 
Står de så under special-
pædagogik? Har I en sær-
lig timeaftale? Hvis I deles 
om det, så skal det fremgå 
af begges budgetter med 
halvdelen med en note. 

Ditte Andersen. 
AU-der skal laves 
en aftale, da hun 
er ansat på AU. 
Skal der ikke 
bruges midler til 
rejse. 

Modul 3 Forkert logo. For lidt beskrivelse på side 2. Mangler 
tilrettelæggelse og indhold. For lidt beskrivelse af 
forberedelse til undervisning. Der er mange undervi-
sere. Indholdet 26. september er lidt tyndt. Skeln 
mellem fællesforelæsninger og fællesforelæsninger 
med specialpædagogik. Der skal læses korrektur. 

Budgettet er mangelfuldt.  
Hvis I deles om det, så skal 
det fremgå af begges bud-
getter med halvdelen med 
en note. 

Mangler ansøg-
ning på Maya 
Thisted. Normalt 
gives kun billig-
ste offentlige 
transport, men 
da Frank Bylov er 
handicappet 
godkendes at 
han kan benytte 
bil. 

Master i specialpædagogik 

Modul 1 Der er mange undervisere. Der skal stå modul 1 på 
forsiden. Londonmodellen skal følges. Vibeke Skrøder 
mangler på listen over undervisere. Den gamle kom-
petenceprofil benyttes. Brug den nye med viden, 
færdigheder og kompetencer. Eksamensbestemmel-
ser mangler.  

Budgettet er mangelfuldt.  
Hvis I deles om det, så skal 
det fremgå af begges bud-
getter med halvdelen med 
en note. 

Ansøgning om 
ekstern ikke un-
derskrevet. 50 
timer til rejse fra 
Brønshøj kan ik-
ke godkendes. 
Der ydes kun 
transport sva-
rende til billigste 
offentlige trans-
port og normalt 
ikke inden for 
Storkøbenhavn 

Modul 3 For lidt forberedelse. Mange undervisere. Holdnum-
mer skal slettes. Brug ordentlig logo. Det fremgår ik-
ke, at det er en fællesforelæsning på session 2.  Da-
gene er ikke sessioner. Det er uklart hvordan sessio-
nerne er delt op. Ved ny underviser/tema er det en 
ny session. En session er som regel 2 1/2 time.  
 
 
 
 
 
 
 

Budgettet er mangelfuldt.  
Hvis I deles om det, så skal 
det fremgå af begges bud-
getter med halvdelen med 
en note. 
 
 
 
 
 
 

Godkendt 
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Master i sundhedspædagogik   

Modul 1 Meget at læse til første seminar. Fællesforelæsninger 
skal ind som en del af planen og ikke til sidst. 1. semi-
nar - mangler info om lokale til fællesforelæsningen.  

Mangelfuldt budget. 
Mangler timer til vejled-
ning og eksamen.  

Der står fee i 
budgettet men 
ikke noget på an-
søgningsskema-
et. Intet overslag 
på rejseudgifter-
ne til Jane Wills. 

Modul 3 Modtaget for sent 
(Efterfølgende sendt i mailhøring – 25/4) 

Modtaget for sent Modtaget for 
sent 

Master i vejledning 

Modul 1 Godkendt. Kan bruges som eksemplarisk eksempel på 
en god undervisningsplan. 

Der er mange eksterne. 
Bemandningssituationen 
bør overvejes. Godkendt.  

Der mangler an-
søgninger om 
eksterne.  Ans. 
vedr. Christian 
Kragh-Pedersen 
godkendt.  

Modul 3 Brug andre begreber end primær og sekundær. Benyt 
anvendt eller supplerende.  

Mangler at budgettere 
med timer til vejledere. 

Godkendt. 

Master i voksnes læring og kompetenceudvikling 

Modul 1 Forkert logo. Holdnr. skal slettes. Tilrettelæggelses-
formen er ikke ens med studieordningen. Lad være 
med at bruge primær og sekundær. Benyt anvendt el-
ler supplerende.  Hans Siggaards litteratur mangler 
noget.  Sessions 6: der står forberedelse under ind-
hold. Mangler info under session 9 og 10.  

Budgettet er fint. Kristina 
Mariager-Anderson skal 
ikke være vejleder. Nyt 
budget skal udarbejdes. 
Fjern Knud og Ole : ) 

Godkendt    

Modul 3 Godkendt.   Gerne hele timer i budget-
tet.  

Ingen eksterne 

FÆLLES       

Modul 4    INTET INTET   

FÆLLES        

Modul 1 
og 3 

APA-standard skal benyttes. Der mangler noget litte-
ratur. Anne Larson undersøger litteraturen til Hans 
Siggaards forelæsning.  Men der skal mere info om 
Ulrik Brandis litteratur. 
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6. Eksamen i Århus 

Masteruddannelsernes uddannelsesfagudvalg godkendte, at der kan afholdes eksa-

men i Århus på uddannelser, der kun udbydes i København efter følgende retnings-

linjer: 

 
 Uddannelserne skal have vejledere bosat i Århus, så der ikke skal bruges rej-

setid og så der ikke er rejseudgifter for vejlederne. 

 Censorerne skal som udgangspunkt også bo i Århus.  
 Vejlederfordelingen skal tage højde for dette forhold, således at studerende i 

Århus får tildelt vejledere bosat i Århus. 

 Der skal være studerende nok til næsten en hel eksamensdag. 

 

7. Beskæftigelsesundersøgelse 

Punktet udsættes til næste gang. 

 

8. Evaluering E2012 

Gorm Hansbøl udleverede et skriftligt notat om undervisningsevalueringen vedrø-

rende efteråret 2012. Svarprocenten er desværre så ringe, at det ikke giver mening at 

forholde sig yderligere til evalueringen. Underviserne opfordres i notatet til, at evalu-

ering sidste undervisningsgang skal gøres obligatorisk. Derudover skal det sikres, at 

de studerende benytter deres AU-mail og at denne fungerer efter hensigten.  

 

Uddannelsesfagudvalget bakker op om notatet, fordi evalueringerne er væsentlige i 

relation til akkrediteringsprocessen, hvorfor notatet vil blive sendt til studielederen.  

 

9. Eventuelt 

Der blev til orientering udleveret en oversigt over instituttets forslag til stillinger 

knyttet til Campus Aarhus i 2013, heriblandt er der to stillinger knyttet til masterud-

dannelserne.  

 

 

 

 

Referatet er godkendt i mailhøring 

 

 

 

 


