
 
 

AU STUDIEADMINISTRATION, ARTS 
AARHUS UNIVERSITET 

 
 

REFERAT 

 

UddannelsesFagUdvalgsmøde på masteruddannelserne den 15. juni 2012 kl. 10-12 

Deltagere: 

Janne Hedegaard Hansen 

Gorm Hansbøl 

Inge Bryderup 

Merete Justesen (referent) 

 

Afbud: 
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Forslag til dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser 

3. Satsningsområder og plan for udarbejdelse af strategi for information og markedsføring 

4. Samarbejde om nordisk master  

5. Ansøgning om internetadgang til undervisere, der rejser til Århus for at undervise 

6. Ansøgning om timer til møde vedrørende faglig udvikling af DAV/DSA med henblik på øget optag 

7. Eventuelt 
 
 
Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 
Studieordninger for masteruddannelserne i specialpædagogik, socialpædagogik og sundhedspædagogik 
tilføjes som punkt 4. Samarbejde om nordisk master udgår. Herefter blev dagsordenen godkendt. 
 
Punkt 2: Meddelelser 
Janne Hedegaard Hansen meddelte: 

 At Gorm Hansbøl er blevet koordinator for master i medborgerskab. Den skal udvikles i samarbejde 
med mellemfolkeligt samvirke 

 At der er kommet en henvendelse fra det Grønlandske Hjemmestyre, der gerne vil have en 
masteruddannelse i specialpædagogik/socialpædgogik i Grønland 

 At der fortsat arbejdes med at gøre økonomien på masterområdet gennemsigtigt. Studieleder Søs 
Bayer har udarbejdet nogle forslag til retningslinjer for økonomien på bachelor- og 
kandidatuddannelserne, som studienævnet støttede op om 

 At der foregår et arbejde med at forsøge at styrke den administrative bistand på masterområdet. 
Der mangler stadig en studiesekretær på masteruddannelserne 

 At der er problemer med lokaler i efteråret 2012. Vi har fået besked på at flytte vores ene 
fællesforelæsning, idet både festsal og D168 skal renoveres samtidigt. Per Lindblad Johansen har 
oplyst, at problemet med fællesforelæsningen er løst, så vi skal ikke flytte undervisningen 
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 At der er lavet en hjemmeside for masteruddannelsernes uddannelsesfagudvalg, hvor der bliver 
lagt referater, årsplan, retningslinjer m.m. 

Merete Justesen meddelte: 

 at studieportalen for ARTS nu også indeholder information til de masterstuderende. Der er her at 
de studerende kan finde undervisningsplaner, en oversigter over hvilke bøger, der er klar til 
udlevering m.m. Link sendes til modulansvarlige og koordinatorer, når siden er opdateret. 

 
 

Punkt 3: Satsningsområder og plan for udarbejdelse af strategi for information og markedsføring 

Janne Hedegaard Hansen orienterede fra koordinatormødet den 13. juni 2012: 

 Koordinatorerne havde fokus på markedsføring. Især ønskes flyers.  

 Koordinatorerne synes, at serviceniveauet er alt for lavt. De vil gerne have kaffe og udsendelse af 

materiale til de studerende.  

 Koordinatorerne vil gerne have ordentlige lokaler til de lidt større hold. 

 Koordinatorerne vil gerne, udover dimittendarrangementet den 30. oktober, pålægge alle 

uddannelserne at lave et forskningsseminar/forskningskonference, holde et fagligt oplæg og 

invitere de masterstuderende. Det blev besluttet på koordinatormødet, at man på næste 

koordinatormøde skal fremlægge for hinanden hvad der kendetegner ens egen uddannelse, så man 

kan lære af hinandens erfaringer. 

 Koordinatorerne har sagt ja til, at UFU’et prøver at lave nogle retningslinjer for brug af 

gæsteundervisere, så retningslinjerne bliver ens for alle og synlige for alle. 

 

UFU’et er meget utilfredse med, at man gentagne gange år efter år skal bruge kræfter på at diskutere de 

samme problemstillinger omkring udsendelse af materiale og forplejning til de studerende. Det er UFU’ets 

holdning, at det netop er kaffe og udsendelse af materialet, der kan få den sidste del af tilfredshedsunder-

søgelsen i top.  

 

UFU’et besluttede at afholde et møde med studieleder Søs Bayer og studiechef Sissel Rendrup Johansen 

inden sommerferien med henblik på at få genetableret udsendelse af materiale og forplejning til de 

studerende. 

 

Forslag til dagsorden for mødet: 

1. Administrativ support til masteruddannelserne 

2. Udsendelse af kompendier og grundbøger 

3. Forplejning af de studerende 

4. Administrativ bistand 

5. Økonomi 

 
 

Punkt 4: Studieordninger Specialpædagogik, socialpædagogik og sundhedspædagogik  
I forbindelse med akkrediteringsarbejdet på de tre uddannelser blev der udarbejdet nye studieordninger. 
Akkrediteringsarbejdet blev udsat til efteråret. Koordinatorerne og uddannelsesleder var af den opfattelse, 
at arbejdet med de nye studieordninger dermed også stoppet. Derfor er undervisningsplaner og 
kompendier for efteråret udarbejdet efter de nuværende studieordninger. Efterfølgende viser det sig, at 
studieordningerne faktisk er godkendt af dekanen og forventes at træde i kraft september 2012. Det er der 
bare ikke nogen, der har fortalt hverken koordinatorerne eller uddannelseslederen. Men det vil have 
katastrofal betydning for uddannelserne, idet undervisningsplanerne og dermed aftaler med mange 
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undervisere, ville skulle laves om. Og også kompendier, der er trykt og som de studerende er begyndt at 
rekvirere ville skulle laves om. Derfor arbejder studieleder Janne Hedegaard Hansen p.t. at få ændret 
ikrafttrædelsesdatoen for disse nye studieordninger til september 2013.  
 
 

Punkt 5: Ansøgning om internetadgang til undervisere, der rejser til Århus for at undervise 

Selvfølgelig skal de det. Det skal bare være en del af rejseudgifterne. 

 
 

Punkt 6: Ansøgning om timer til møde vedrørende faglig udvikling af DAV/DSA med henblik på øget 

optag 

Der gives ikke timer til løbende udvikling og afvikling af lærermøder, kun til strukturel udvikling. Og i øvrigt 

er det ikke UFU’et der har kompetence til at uddele timer. Det er studieleder Søs Bayer. 

 
 
Punkt 7: Eventuelt 
Intet 
 
 
 
 

Referatet er godkendt i mailhøring 
 


