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REFERAT 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt 

 

 

2. Godkendelse af referat 

Referatet er godkendt 

 

 

3. Meddelelser 

a. Masteruddannelsen i medborgerskab bliver ikke internationaliseret på 

grund af mangel på ressourcer. 

b. Der bliver fællesforelæsninger både i København og Århus. 7/2 og 11/4 i 

KBH 31/1 og 4/4 i Århus. 
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c. ARTS har besluttet at overgå til et fælles lokalesystem. Systemet er sam-

tidigt et undervisningsplanlægningssystem, som ud fra givne oplysninger 

kan placere undervisningen tidsmæssigt og finde lokaler. Det er dog 

godkendt, at masterstuderende har særlige behov for tidligt at vide, 

hvornår der er undervisning, da de masterstuderende som udgangs-

punkt er fuldtidsarbejdende. Derfor vil masteruddannelserne få tildelt 

lokaler tidligere end andre uddannelsestyper. 

d. Der er kommet en ny proces for oprettelse og nedlæggelse af uddannel-

ser på ARTS fra Dekanatet. Dekanatet vil kigge på en række kvantitative 

elementer og ud fra det vil man tage stilling til om uddannelser skal ned-

lægges eller om der skal oprettes nye uddannelser. Den 29. oktober skal 

vi melde tilbage hvilke uddannelser, der skal udbydes i E014. Uddannel-

sesleder Gorm Hansbøls udgangspunkt er, at alle uddannelser udbydes i 

E2014. De enkelte uddannelser bliver involveret i beslutningen, da der 

ikke er grund til at udbyde uddannelser, hvor det faglige miljø ikke øn-

sker at uddannelsen udbydes.  

e. Udbud af mastermoduler indenfor ledelse på AU. Da følgegruppen var 

på besøg i Århus på BSS åbnede der mulighed for et samarbejde med 

dem omkring ledelse. Det blev så ikke til noget. Nu har det vist sig, at 

BSS er gået i gang med et samarbejde med SDU omkring en uddannelse i 

ledelse for folkeskolelærere. Institutledelsen er informeret og har taget 

handling på problematikken. 

f. UFU aftalte at afholde et længere seminar om masteruddannelsernes 

fremtid. Forslag til punkter og indhold sendes til Gorm Hansbøl. 

 

 

4. Økonomi modul 4 

Udkast til ny timetalsmodel udleveret. Modellen blev diskuteret og ændringer 

blev foretaget. Herefter blev modellen godkendt af UFU. 

 

 

5. Eksamensevaluering fra administrationen 

Masterstudiecentret har udarbejdet en evaluering over sommereksamen. Ud-

dannelsesfagudvalget har behandlet evalueringen og kan på baggrund af denne 

konstatere, at det ud fra oversigten ikke var muligt at konkludere noget ud fra 

de oplyste tal, da det var vanskeligt at aflæse sammenhængen mellem tilmeldte 

til eksamen og antal studerende, der havde gennemført eksamen på de enkelte 

uddannelser. 

 

Evalueringens øvrige kommentarer gav anledning til at pointere, at det er vig-

tigt, at det nye masterstudiecenter benytter evalueringen til at udstikke klare 

retningslinjer for udpegning af vejledere samt frister for eksamenstilmelding.  

 

Koordinatorerne og de modulansvarlige skal endvidere oplyses om, at disse ret-

ningslinjer er bindende.  
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Ved kommende evalueringer anbefales en opdeling af eksaminer på de enkelte 

uddannelser og moduler, så man kan aflæse forholdet mellem tilmeldte til ek-

samen og antal studerende der gennemfører eksamen. 

 

 

6. Forretningsorden 

Studienævnet har vedtaget en ny forretningsorden. Det forholder sig sådan, at prak-

sis på IUP ikke har været helt efter bogen og derfor har studienævnet vedtaget 

standardforretningsorden for studienævn. I § 4-6 fremgår der noget om kompeten-

cedelegering. UFU-medlemmer er ikke medlemmer af studienævnet og derfor kan 

UFU kun være et rådgivende udvalg uden beslutningskompetence. I UFU´ets forret-

ningsorden skal det præciseres, at UFU er et rådgivende organ.  UFU er ikke beretti-

get til at modtage personfølsomme oplysninger. UFU kan være et rådgivende organ 

til studienævn og til studieleder. UFU indstiller til studienævnet og studieleder, at 

standardforretningsordenen for UFU’er bliver rettet til og bragt i orden. 

 

 

7. Markedsføring 

Før sommerferien blev der brugt 96.400 til markedsføring af masteruddannelsen i 

ledelse af uddannelsesinstitutioner. 

 

Hvis man kigger bredt på uddannelserne kan de grupperes sådan her: 

 

Masteruddannelsen i positiv psykologi 

Masteruddannelsen i ledelse af uddannelsesinstitutioner 

Begge disse uddannelser har allerede fået en del reklame, så det er efter min opfat-

telse ikke her det store skal slås i denne omgang. 

 

Masteruddannelsen i socialpædagogik 

Masteruddannelsen i specialpædagogik 

Masteruddannelsen i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik 

Masteruddannelsen i grundskoleundervisning 

Masteruddannelsen i læse- skrivedidaktik 

 

Masteruddannelsen i medborgerskab 

Masteruddannelsen i dansk som andetsprog (DSA) 

Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog for voksne (DAV) - det er ikke en 

master 

 

Masteruddannelsen i sundhedspædagogik og sundhedsfremme 

Masteruddannelsen i voksnes læring og kompetenceudvikling 

Masteruddannelsen i vejledning 

 

Dertil kommer fleksibel master og mastermodul som enkeltfag. 
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Næste skridt er at uddannelsesleder Gorm Hansbøl kontakter kommunikationsafde-

lingen og så vil Lisbeth Hartmann kontakte de forskellige uddannelser, hvor de skal 

komme med gode ideer. Herefter laves der et forslag til markedsføring og et budget 

(af Lisbeth) som Hanne Løngreen skal godkende. 

 

 

8. Studieordningsrevisioner 

Studieordningsrevisioner skal behandles to gange. Dette er første gang, som 

mest er en præsentation. Endelig indstilling skal foretages af UFU’et på mødet 

den 11. november. 

 

LAICS 

Resumé: Der er behov for revidering af beskrivelsen af modul 3 på LAICS for at 

sikre sammenhæng ml. ny eksamensform (refleksionsrapport) m. bestået/ikke 

bestået (kører pt. som forsøg) og modulets mål og indhold. Endvidere ønskes 

det, at resuméet til masterprojektet skal skrives på engelsk. 

 

Kommentar: Masteruddannelsesfagudvalget er indforstået med den foreslåede 

proces for ændring af modul 3 på LAICS herunder, at der kan komme justeringer 

som følge af evalueringen af vintereksamen. Endvidere godkendte de, at resu-

méet til masterprojektet skal skrives på engelsk. De behandler første udkast på 

næste møde d. 11. november. 

 

MLU 

Resumé: Modul 3 handler om eksperimenterede ledelsespraksis og for at få de 

studerende til at have fokus på eksperimenterne, er det vigtigt at bedømmelses-

formen er bestået/ikke bestået. 

Der er behov for revidering af beskrivelsen af modul 3 på MLU for at sikre, at der 

er sammenhæng i beskrivelsen ml. eksamensform, mål og indhold – samt at be-

skrivelsen i studieordningen er i overensstemmelse med modulets faktiske prak-

sis.  

 

Kommentar: Masteruddannelsesfagudvalget er enig i formålet og de konkrete 

ændringer, som er foretaget. De behandler et færdigt udkast på næste møde d. 

11. november. Her vil de også se mere tekstnært på revisionen. 

 

Medborgerskab 

Kommentar: Masteruddannelsesudvalget er enig i formålet og de konkrete æn-

dringer, som er foretaget. Det påpeges, at der behov for variation i prøveformer 

(jf. eksamensbekendtgørelsen). De behandler et færdigt udkast på næste møde 

d. 11. november. Her vil de også se mere tekstnært på revisionen. 

 

Læse- og skrive didaktik 
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Kommentar: Masteruddannelsesfagudvalget er enig i formålet og de konkrete 

ændringer, som er foretaget. De behandler et færdigt udkast på næste møde d. 

11. november. Her vil de også se mere tekstnært på revisionen. 

 

 

9. Eventuelt 

Regnskab for F2013 er ikke indkaldt. Husk besked om at de nye budget- og regn-

skabsskemaer ikke benyttes til F2013, men fremover fra og med E2013. 

 

Frans bager fynsk brunsviger til næste møde den 11. november : ) 

 

 

 

Referatet er godkendt i mailhøring 

 


