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Referat 

 

 

Uddannelsesnævnsmøde på masteruddannelserne 

 

Forslag til dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Meddelelser 
3. Godkendelse af undervisningsplaner 
4. Godkendelse af budgetter 
5. Status vedrørende uddannelsesevalueringerne 
6. Eventuelt 

 

Ad punkt 1: Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt. 

 

Ad punkt 2: Meddelelser 

Ansøgertallet for E 2017 er kommet og vi kan desværre se en generel nedgang. Ud-

dannelsesnævnet har hørt, at Aalborg Universitet vil til at udbyde masteruddannelser 

i København (Sydhavnen). Uddannelsesnævnet vil overveje at indlede et samarbejde 

med Aalborg Universitet herom.  

 

Uddannelsesnævnet overvejer derudover en masteruddannelsesmodel, hvor der er et 

eller to generelle grundmoduler og så specialiseringer. Tværdisciplinær facilitering af 

processer til opgavevaretagelse i samfundet i dag kræver måske en akademisering, 

som ikke nødvendigvis er fagspecifik, hvorfor et par generelle moduler sammen med 

fagspecifikke specialiserede moduler kunne være en ny mastermodel på DPU. Jea-

nette Magne Jensen indkalder til et møde i begyndelsen af efteråret, hvor relevante 

parter bliver inviteret til en foreløbig drøftelse af en ny struktur af masteruddannel-

serne. 
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Uddannelsesnævnet ønsker tillige at DPU genovervejer at have et samarbejde med 

UCC og VIA omkring efter- og videreuddannelse. Jeanette Magne Jensen prøver at 

vende det med ledelsen igen. UN ønsker evt. også at indkalde ledelsen til et åbent 

møde herom. 

 

Følgende uddannelser bliver ikke oprettet: 

Ledelse af uddannelsesinstitutioner bliver ikke oprettet, da der er alt for få ansøgere. 

Uddannelsen skal revideres i løbet af det næste års tid. Ligeledes bliver myndighed og 

medborgerskab ikke oprettet på grund af for få ansøgere.  

 

Følgende uddannelser har fået udsat ansøgningsfristen: Leadership and In-

novation in Complex Systems, special- og socialpædagogik, sundhedspædagogik og 

sundhedsfremme, vejledning, dansk som andetsprog (Emdrup), underviser i dansk 

som andet- og fremmedsprog for voksne og unge (Emdrup). Ansøgningsfristen på 

disse uddannelser er udsat til 1. juni, hvorefter der bliver taget stilling til om uddan-

nelserne oprettes. 

 

Følgende uddannelser bliver oprettet: Voksnes læring og kompetenceudvik-

ling, positiv psykologi, dansk som andetsprog (Århus), underviser i dansk som andet- 

og fremmedsprog for voksne og unge (Århus) og alle uddannelsernes modul 3. 

 

 

Ad punkt 3: Godkendelse af undervisningsplaner 

Uddannelse E2017 Sted Kommentarer 

Leadership and Innovation in 
Complex Systems 

Modul 1 Emdrup  OK 

Leadership and Innovation in 
Complex Systems 

Modul 3 Emdrup  OK 

Ledelse af uddannelsesinsti-
tutioner 

Modul 3 Emdrup Vin i stedet for løn til en ekstern 
er ok (aftal med Pia S.) 
OK 

Positiv psykologi Modul 1 Emdrup  OK. Enkelte kommentarer 

Positiv psykologi Modul 1 Århus  OK. Enkelte kommentarer 

Positiv psykologi Modul 3 Emdrup  OK. Supplerende litteratur skal 
væk 

Positiv psykologi Modul 3 Århus  OK. Supplerende litteratur skal 
væk 

Specialpædagogik   Modul 3 Emdrup  OK 

Sundhedspædagogik og 
sundhedsfremme 

Modul 1 Emdrup  OK. Der er meget litteratur. 
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Sundhedspædagogik og 
sundhedsfremme 

Modul 3 Emdrup  OK 

Masteruddannelsen i vejled-
ning 

Modul 1 Emdrup  OK 

Masteruddannelsen i vejled-
ning 

Modul 3 Emdrup  OK 

Voksnes læring og kompeten-
ceudvikling 

Modul 1 Emdrup Bruger timer til tilstedeværelse i 
stedet for undervisning? Det sy-
nes UN ikke er ok. 
OK 

Voksnes læring og kompeten-
ceudvikling 

Modul 3 Emdrup OK 

 

Den videre proces foregår mellem UN-medlemmer og de uddannelser, de er ansvar-

lige for. Endelige planer sendes til Merete.  

 

Proces for de uddannelser, der endnu ikke har afleveret undervisnings-

planer og budgetter grundet udsættelse af ansøgningsfrist el. andre for-

hold: Resten bliver varetaget af Jeanette Magne Jensen og endelig godkendt på UN 

den 6. juni 2017. 

 

Ad punkt 4: Godkendelse af budgetter 

Det blev besluttet, at Merete gennemgår alle budgetterne og giver uddannelserne til-

bagemeldinger herpå. 

 

Ad punkt 5: Status vedrørende uddannelsesevalueringerne 

1-årige statusser: 

6. juni skal vi godkende handleplanerne for de uddannelser, der skal igennem de 1-

årige statusser. Handleplanerne til de årlige statusser er p.t. i proces, hvor uddannel-

serne laver udkast til handleplanerne som uddannelsernes koordinatorer diskuterer 

med uddannelseskoordinator Jeanette Magne Jensen og studieleder Eva Silber-

schmidt Viala. Herefter revideres handleplanerne og sendes til Merete, så Merete kan 

sende dem til uddannelsesnævnet. 

 

Uddannelsesevaluering: 

Derudover har masteruddannelserne en del uddannelser, der skal uddannelsesevalu-

eres. Dette arbejde er også i proces og p.t. er indstillingerne om eksterne eksperter til 

møderne i efteråret til godkendelse hos studieleder Eva Silberschmidt Viala og insti-

tutleder Claus Holm. Herefter skal de til godkendelse og endelige udvælgelse hos pro-

dekanen for uddannelse. 
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Ad punkt 6: Eventuelt 

Masteruddannelserne på DPU bliver på Trøjborg. Masteruddannelserne ønsker et 

fælles kontor til rådighed for masterunderviserne, hvor de kan ringe, printe og kopi-

ere. 

 

 

 

 

 

Referatet er godkendt i mailhøring 

 


