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17. møde den 11. november 2014 kl. 10.00-14.00 

Lokale D120 

MasterUddannelsesFagUdvalgsmøde 

 

Deltagere: 

Jeanette Magne Jensen (uddannelsesleder) 

Frans Ørsted Andersen 

Anne Larson 

Kristina Mariager-Anderson  

 

Tilforordnede:  

Merete Justesen (referent) 

Stig Roesen (under punkt 6) 

 

UddannelsesFagUdvalgsmøde på masteruddannelserne 

 

Forslag til dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser 

3. Godkendelse af undervisningsplaner, budgetter og ansøgninger om 

eksterne for F2015 

4. Studieordningsændringer på følgende masteruddannelser: 

Voksnes læring og kompetenceudvikling 

Vejledning 

Sundhedspædagogik og sundhedsfremme 

Ledelse af uddannelsesinstitutioner 

Dansk som andetsprog/Underviser i dansk som andetsprog 

5. Administrativ organisering 

6. Eventuelt 

 

Ad punkt 1: Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt. 

 

Ad punkt 2: Meddelelser 

Jeanette Magne Jensen meddelte: 

a. Opstilling til UFU-valget er overstået. Jeanette Magne Jensen har 

afleveret en valgliste til instituttet. Kristina Mariager-Andersson og 

Anne Larson træder ud af UFU. Linda Kragelund stiller op. Jeanet-

te Magne Jensen efterspørger forslag til andre mulige kandidater. 

b. Jeanette Magne Jensen deltog i IUPs aftagerpanel i oktober, hvor 

primære punkt på dagsordenen var fremdriftsreformen. Jeanette 

diskuterede den manglende interesse for masteruddannelsen i 

grundskoleundervisning med afdelingschef i Danmarks lærerfor-

ening, Jesper Støier. Uddannelsen er i følge JS bundet for meget 
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op på det, som lærerne allerede kan frem for at udvikle kompeten-

cer inden for specifikke områder: fx det fagdidaktiske felt og inklu-

sion eller andre begreber centrale i skolereformen.  

 

Ad punkt 3: Godkendelse af undervisningsplaner, budgetter og 

ansøgninger om eksterne for F2015 

UFU diskuterede detaljeringsniveauet i undervisningsplanerne. Ifølge 

studienævnet kan UFU beslutte at ændre i skabelonerne for undervis-

ningsplanerne, så skabelonerne bliver som UFU ønsker det. UFU beslut-

tede, at der fra E2015 ikke skal være mål for hver enkelt undervisningsses-

sion.  

 

I nogle undervisningsplaner er der for meget litteratur til undervisningen. 

UFU diskuterede at der skal være en maksimal grænse for litteratur til 

undervisningen. 

 

Øvrig litteratur skal ud af undervisningsplanen og skal erstattes af kom-

pendium. UFU besluttede i lyset af, at UFU kan beslutte hvad planerne 

skal indeholde, at udarbejde en ny skabelon til undervisningsplan.  

 

UFU ønsker at kompendiet fremover (fra E2015) skal være gratis til de 

studerende og udleveres. Til gengæld skal de selv købe bøgerne. Mini-

kompendium til modul 1 udsendes fortsat, resten af kompendierne udle-

veres. Jeanette Magne Jensen går videre med det til institutledelsen (fore-

spørgsel er fremsendt 12.11.14. Svar endnu ikke modtaget). 

 

UFU gennemgik de enkelte undervisningsplaner og aftalte, at fremgangs-

måden var at hver enkelt UFU-medlem kontakter den modulansvarlige 

med de kommentarer og bemærkninger der måtte være. Når undervis-

ningsplaner, budgetter og ansøgninger om eksterne er godkendt af de en-

kelte UFU-medlemmer, sendes de til Merete Justesen, som offentliggør 

planerne og laver en liste over eksterne til studieleder. 

 

Ad punkt 4: Studieordningsændringer. 

Ønsker til ændringer af gruppeeksamensbestemmelser i studieordninger-

ne på masteruddannelserne 

 

Vejledning: 

Det skal være muligt på alle fire moduler: 

 at skrive individuelt og gå til individuel eksamen  

 at skrive i gruppe og gå til gruppeeksamen 
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Voksnes læring og kompetenceudvikling: 

På modul 1, 2, 3 kan de studerende vælge at skrive individuelt og blive ek-

samineret individuelt eller skrive sammen og blive eksamineret sammen, 

max 3 studerende.  

Ved det den skriftlige opgave er omfanget 20 sider ved 2 studerende og 

ved 3 studerende 25 sider. 

Eksaminationen: 2 studerende 30 min + votering 10 min = 40, 3 stude-

rende 45 min+ votering 15 = 60 min.  

 

Masterprojektet: 

Den studerende kan skrive og blive eksamineret individuelt eller skriv 

sammen max 3 studerende og blive eksamineret individuelt.  

Masterprojekts omfang max 80 sider ved 2 studerende, ved 3 studerende 

100 sider.  

 

Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: 

Modul 1 - Rent skriftlig eksamen (de kan skrive individuelt eller i gruppe) 

Modul 2 - Individuelt/individuelt & gruppe/individuelt   

Modul 3 - Individuelt/individuelt & gruppe/gruppe 

Modul 4 - Individuelt/individuelt & gruppe/gruppe 

 

Ledelse af uddannelsesinstitutioner: 

Vi vil gerne åbne mulighed for gruppeeksamen på modul 3, hvor vi har be-

stået/ikke bestået med intern censur. Og til gengæld fastholde den indivi-

duelle mundtlige eksamen på modul 1, 2 og 4, hvor der er karakter og eks-

tern censur. (Vores begrundelse for det er, at vi nødig vil have, at de stude-

rende afholder sig fra at skrive sammen af frygt for deres individuelle ka-

rakter.) 

 

DAV/DSA: 

På DAV og Master ønsker vi følgende ændringer: 

Mulighed for at gå til mundtlig gruppeeksamen – i grupper bestående af 

max to personer. 

 

Mundtlig med synopsis som er mulig på flere DAV-moduler (2, 3 og 4) og 

på Mastermodul (2)  

Mundtlig i relation til skriftlig afhandling: Kun på Masterprojekt. 

 

 

UFU besluttede at gå videre med de ønskede studieordningsændringer. I 

forhold til omgang af mundtlige gruppeeksaminer ønsker UFU at benytte 

forslaget fra Voksnes læring og kompetenceudvikling på modul 1-3. 
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UFU besluttede desuden, at masterprojekter, der skal forsvares mundtligt 

i grupper, som udgangspunkt skal følge følgende timenorm: 1 time og 15 

minutter for 2 studerende og 1 time og 45 minutter for 3 studerende.  

 

Ad punkt 5: Administrativ organisering 

Efter masterdagen meldte masteruddannelserne ind, at man ønskede sit 

eget studienævn. I den nye struktur, hvor masteruddannelserne går på 

tværs af afdelingerne, får masteruddannelserne højst sandsynligt proble-

mer med at bemande masteruddannelserne. Hvis masteruddannelserne 

får sit eget studienævn, vil masteruddannelserne blive repræsenteret i in-

stitutledelsen. Konstitueret dekan Johnny Laursen ser ingen problemer i 

det.  Det er uvist hvordan masteruddannelserne er blevet placeret i de for-

skellige afdelinger. 

 

Merete Justesen orienterede om den organisatoriske proces som admini-

strationen p.t. er i gang med. P.t. er efter- og videreuddannelse lagt under 

vicedirektørområdet Uddannelse som en samlet enhed. Det er dog beslut-

tet, at efter- og videreuddannelse skal placeres på fakultetsniveau.  Der 

skulle komme en afklaring på hvordan administrationen organisatorisk er 

ophængt senest 1. februar 2015. 

 

Ad punkt 6: Eventuelt. 

Hvad er det specifikt man har brug for, når man skriver masterprojekt? 

UFU besluttede, at det skal være et punkt på et koordinatormøde.  

 

Kvantitativ metode mangler de fleste masterstuderende. Det kunne arran-

geres som noget fælles med nogle workshops på tværs af masteruddannel-

ser for modul 4 i foråret 2016 evt. med pilotprojekt i E2015. Det skal un-

dersøges nærmere, hvordan vi kan få det integreret. Vi kan evt. søge om 

midler til det. Anne Larson er tovholder. 

 

Kvantitativ metode kunne også være en fællesforelæsning på modul 1 og 

eller 3 i E2015. Jeanette Magne Jensen og Merete Justesen fastsætter sna-

rest datoer for fællesforelæsningerne i E2015, så Anne Larson kan gå vide-

re med at arrangere noget. 

 

25 timer til modulansvarlige er for lidt. Der gives 30 timer til modulan-

svarlig på kandidatuddannelserne til 15 ECTS. 

 

 

 

 

 

Referatet er godkendt i mailhøring 


