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Mødedato: 18. marts 2018 kl. 13-15 
Mødested: Emdrup D120 
Mødeemne: Masteruddannelsernes Uddannelsesnævn 
 
Deltagere: Vibe Aarkrog (formand), Jeanette Magne (afgående formand), Frans Ør-
sted Andersen, Lotte Hedegaard-Sørensen (afb.), Helene Ratner, Helle Merete Nor-
dentoft (afb.), Eva Silberschmidt Viala (studieleder), Louise Weinreich Jakobsen (afb.) 
og Merete Justesen (referent) 
 
 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden  

Vibe Aarkrog, den nye forperson, bød velkommen til mødet.  

Kan undervisningsevaluering E2018 komme til at hedde undervisningsevaluering 

E2018 og F2019? Spørgsmål til forårets undervisningsevaluering er fastlagt af uddan-

nelsesnævnets forperson og studieleder, fordi årets første uddannelsesnævnsmøde lig-

ger for sent i forhold til evaluering af enkelte moduler. marts. 

Herefter er dagsordenen godkendt. 

 

Ad 2) Meddelelser 

1.1. Jeanette Magne Jensen afgår som forperson for uddannelsesnævnet. Studie-

leder takkede Jeanette Magne Jensen for det store arbejde og bød velkommen 

til den nye forperson for uddannelsesnævnet Vibe Aarkrog. Studieleder delta-

ger fremover i uddannelsesnævnets møder, for at sikre den tætte kontakt med 

institutledelsen. 

1.2. Der er en ny organisering i Arts Studier pr. 1.2.19. Det tidligere masterstudie-

center er lagt sammen med studiecentret for de ordinære uddannelser fra 

1.2.19. Det betyder en reducering af åbningstiderne fra 5 dage om ugen fra 12-

14 til 3 dage om ugen fra 12-14. 

Studieleder har udtrykt bekymring for denne ændring til prodekanen. Foran-

lediget af dette og af andre administrative ændringer er der nedsat en Task-

force, som følger udviklingen tæt. I Taskforcen sidder Pia Bramming, Leo 

Norman Pedersen, Ole Jensen, Eva Silberschmidt Viala og Niels Lehmann. 

Mange af Meretes opgaver løftes ikke på de øvrige uddannelser af Arts Stu-

dier, men af AAU’erne. Arts Studier ønsker derfor en lignende opgavevareta-

gelse på masterområdet mens instituttet ønsker, at opgaverne bevares i Arts 

Studier.  

1.3. Arts uddannelsesdag – evaluering 
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Dagen er afslutningen på kvalitetsåret og starten på det nye. Temaet var 

”Hvis feedback er svaret, hvad er så spørgsmålet?”. Eva Silberschmidt Viala 

deltog i arrangementet. Arrangementet er interessant og det kan anbefales at 

deltage i det. 

1.4. Lotte Hedegaard-Sørensen ønsker at fratræde uddannelsesnævnet. Officielt 

er de andre uddannelsesnævn nedsat af studienævnet. Det er masteruddan-

nelsernes uddannelsesnævn ikke. Det skyldes, at der til valget til studienæv-

net kun kan stemmes på en person/afdeling. 

Arbejdsbyrden bliver større, hvis der ikke kommer et nyt medlem. UN disku-

terede hvem der kunne være forslag til et nyt medlem og besluttede at spørge 

åbent til koordinatormødet. 

 

Ad 3) Undervisningsevaluering E2018 og F2019 

Udgangspunktet har denne gang været det tilbagemeldingsskema, som uddannelses-

nævnet har udarbejdet til de modulansvarlige. 

 

Det er desværre ikke alle, der har benyttet tilbagemeldingsskemaet. Mange har heller 

ikke udfyldt delen med procentsatser og nogle har slået forskellige procentsatser sam-

men, så sammenligning på tværs bliver uigennemskueligt. 

 

Der er varierende svarprocenter på modulerne. 

 

Uddannelsesnævnet ønsker på baggrund af en gennemgang af de indkomne skemaer,  

• at en samlet procentsats skal ind øverst i skemaet.  

• at revidere skemaet på næste møde. Det skal bl.a. præciseres hvilke procent-

satser, der skal ind i skemaet. 

• at skemaet suppleres med de kvantitative rapporter, da procentsatserne på 

mange moduler ikke er indsat. 

• at få en oversigt over den kvalitative feedback omkring spørgsmålet om admi-

nistrativ support/fysisk lokalitet i Århus. Masterstudiecentret får positiv feed-

back i de kvalitative evalueringer, hvorfor det undrer uddannelsesnævnet, at 

masterstudiecentret bliver lagt sammen med det ordinære studiecenter. 

 

I forhold til fysisk lokalitet i Emdrup, så opleves det at de tildelte lokalestørrelser pas-

ser på papiret, men at de ikke føles tilfredsstillende, når der er undervisning hele dage. 

Større lokaler ønskes, så bl.a. gruppearbejde kan integreres i undervisningslokalet.  
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Blackboard opleves som en udfordring i flere henseender. Underviserne har udfor-

dringer med f.eks. at lægge en video op, som flere studerende skal se samtidigt – det 

skaber kapacitetsproblemer. De studerende ønsker at underviserne lægger materi-

ale/slides på Blackboard i god tid (der må gerne være krav om hvornår underviserne 

skal lægge det op). Blackboard skal integreres bedre i undervisningen. 

 

Uddannelsesnævnet savner tillige at kunne trække rapporten fra Blackboard i Word, 

så man kan skrive direkte i det. Merete oplyser, at man kan gemme rapporten som en 

pdf, som man så kan eksportere til Word. 

 

De studerende satte stor pris på oplæg og workshops fra akademisk skrivecenter og 

udtrykte bekymring over at tilbuddet så ud til at blive reduceret fremover. Samt at de 

to skrivekonsulenter der havde hjulpet dem havde opsagt deres stillinger. Hvad skal 

der ske fremover? Ressourcerne til akademisk skrivning blev i sin tid taget fra vejled-

ningen og undervisningen på uddannelserne og anvendt til at ansætte professionelle 

skrivekonsulenter. Der har gennem årene været stor tilfredshed med de workshop de 

har tilbudt studerende. Hvordan bliver dette bevaret? 

 

I forhold til akademisk skrivning, så er de to tidligere medarbejdere hos CUDIM holdt 

op. Der er ansat to nye. Det er ved at blive diskuteret, hvordan de ressourcer skal 

komme de studerende til gode. CUDIM ønsker at de fremover skal undervise undervi-

serne og ikke de studerende. Så de studerende skal ikke undervises, men underviserne 

skal undervises, så de kan undervise deres studerende selv. 

 

Uddannelsesnævnet ønsker både og. CUDIM må meget gerne tilbyde undervisning til 

underviserne, men uden at det skal betyde, at de studerende ikke kan få undervisning.  

 

På baggrund af nævnets drøftelse udarbejder Jeanette Magne Jensen og Vibe Aarkrog 

en indstilling til studienævnet. 

 

 

Ad 4) Orientering om uddannelser, der skal uddannelsesevalueres i 2019 

Masteruddannelsen i Positiv psykologi skal uddannelsesevalueres i 2019, hvilket skyl-

des, at uddannelsen fik 3 røde flag i datarapporten i 2017. Uddannelsen blev sidst ud-

dannelsesevalueret i 2016. 
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Ad 5) Proces for det årlige statusmøde (PowerBI) 

Der kommer ikke den sædvanlige fysiske datapakke ud. I stedet vil nogle af data skulle 

findes i Power BI. Der kommer et indikatorkort for hver uddannelse og en samlet for 

nævnets uddannelser. Derudover kommer der en fysisk datapakke med nøgletallene. 

Men de data, der ligger til baggrund for indikatorerne, kan man udelukkede se i Power 

BI. Der afholdes workshops om brug af Power BI for afdelingsledere, AK’ere, AAU’ere, 

UN-forpersoner og -næstforpersoner, SN-forpersoner (cc til institutledere, uddannel-

seskonsulenter, rådgivere, SNUK): 

Workshop 1 – Aarhus Tirsdag 9. april 9-11 1443-340 (20) D118 (25) 

Workshop 2 – Aarhus Onsdag 10. april 9-11 1443-240 (20) D118 (25) 

Workshop 3 – Emdrup Torsdag 11. april 13-15 1443-240 (20) A308 (24) 

Workshop 4 – Aarhus Fredag 12. april 10-12 1443-340 (20) D120 (25) 

 

Det er UN-forpersonen, der skal gennemgå data på mødet. 

 

Uddannelsesnævnet ønskede, at alle koordinatorerne blev inviteret med til de fire 

workshops. 

 

Ad 6) Status på udviklingsprojektet ved studieleder Eva Silberschmidt Vi-

ala 

Der er 3 arbejdsgrupper i gang med at udvikle 3 masteruddannelser. De to bygger vi-

dere på henholdsvis masteruddannelsen i ledelse af uddannelsesinstitutioner og ma-

steruddannelsen i voksnes læring og kompetenceudvikling. Den tredje er en sammen-

lægning af masteruddannelsen i special- og socialpædagogik, myndighed og medbor-

gerskab og sundhedspædagogik og sundhedsfremme. 

Derudover er det besluttet, at masteruddannelsen i vejledning fortsætter som selv-

stændig uddannelse, der dog skal udvikles og tænkes ind i den nye struktur. Uddan-

nelsen giver nemlig dimittenderne mulighed for at blive ansat som vejleder jf. en be-

kendtgørelsen. 

Det er tillige besluttet, at masteruddannelsen i positiv psykologi fortsætter som selv-

stændig uddannelse, der dog også skal udvikles og tænkes ind i den nye stuktur. 
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Ad 7) Retningslinjer for intern censur - evaluering 

Det er afdelingsledernes ansvar at bemande uddannelserne og finde interne censorer i 

dialog med fagkoordinatorerne. I det omfang det er muligt forsøger afdelingslederne 

at følge studienævnets retningslinjer for intern censur 

Uddannelsesnævnet mener, 

• at der er meget læring i at bedømme opgaver sammen med kolleger. Det er en 

god måde at forventningsafstemme i forhold til fremtidig planlægning af un-

dervisning. 

• at det er godt at der er to bedømmere, fordi enkelte bedømmere har svært ved 

at lade studerende ikke bestå. 

• at det styrker niveauet, at det ikke er undervisere på modulet, der er medbe-

dømmere, men at det kan være svært på nogle uddannelser at finde bedøm-

mere, der ikke er tilknyttet uddannelsen/modulet 

 

 

Ad 8) Eventuelt 

Intet. 
 
 
 

Referatet er godkendt i mailhøring 


