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Ad 1) Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden er godkendt. Punkt 8 tages dog tidligt. 
 

Ad 2) Meddelelser 

a. Jeanette Magne Jensen meddelte, at masteruddannelsen i med-

borgerskab har fået nyt navn. Den hedder masteruddannelsen i 

myndighed og medborgerskab og udbydes i 2017. Derudover har 

masteruddannelsen i grundskoleundervisning skiftet navn til ma-

steruddannelsen i folkeskoleudvikling og udbydes i 2016. 

b. Der er indført adgangsbegrænsning for masteruddannelsen i 

dansk som andetsprog og uddannelsen til undervisning i dansk 

som andetsprog for voksne. 

 

 

Ad 3) Proces for evaluering E2015 
Der kommer en ny proces med nyt skema med nye spørgsmål, der gerne skulle 
højne svarprocenten på den kvantitative evaluering. 
 
 

Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige 

Møde den 21. oktober 2015 

Tid: 13.00 – 14.30 

Lokale: A100a 

 

 

Deltagere: 

Jeanette Magne Jensen, Kirsten Baltzer, Lotte Hedegaard-Sørensen, Anna Kathrine Frørup, Hanne 

Knudsen, Hilde Bollen, Frans Ørsted Andersen, Nina Tange, Jonathan Leer, Bergthora Kristians-

dottir, Elina Maslo, Kristina Mariager-Anderson, Anne Larson, Karen Lund, Ida Juul, Katrine Dahl 

Madsen, Lone Nordin, Claus Haas, Stig Roesen, Merete Justesen (referent) 
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Processen er: 
1. Link sendes ud til de studerende mandag morgen i ugen for næstsidste 

seminar 
2. De studerende udfylder spørgeskema ved næstsidste seminar 
3. Den efterfølgende mandag udsendes tabelrapport til studiekoordinator, 

der sender videre til den relevante modulkoordinator 
4. Modulkoordinator dykker ned i udvalgte tal: Hvad undrer, glæder, giver 

anledning til uddybning? 
5. Modulkoordinator diskuterer ved sidste undervisningsgang de udvalgte 

tal med de studerende – får her en kvalitativ tilbagemelding  
6. Modulkoordinator sender som vanligt en kvalitativ opsamling til master-

studiecentret/Merete 
 
Det nye i processen er, at der bliver en sammenhæng mellem den kvalitative og 
den kvantitative evaluering. Derudover får modulkoordinatorerne informatio-
nerne fra den kvantitative evaluering, fordi denne nu er ren kvantitativ og ikke 
indeholder kvalitative elementer, som den tidligere har gjort. 
 
Det bliver nok vanskeligt at gennemføre evalueringen på ovennævnte måde i in-
deværende semester for flere af uddannelserne, da flere uddannelser allerede har 
afholdt næstsidste seminar. Disse uddannelser må så gøre processerne sidelø-
bende – og skal stadig sende en opsamling på den kvalitative evaluering til ma-
sterstudiecentret/Merete.  
 
Studienævnet informer om evalueringsproceduren på instituttets hjemmeside 
under fanen ”For undervisere”: 
http://edu.medarbejdere.au.dk/undervisere/undervisningsevaluering/ 
 
 
 
Ad 4) Lokaler og undervisningstidspunkter 
For at udnytte lokalekapaciteten til det yderste er der p.t. en undersøgelse i gang, 
hvorpå det undersøges, om der vil komme yderligere kapacitet, hvis masterun-
dervisningen planlægges fra 11-17 første dag og 9-15 de resterende dage i et semi-
nar.  
 
Det er endnu ikke besluttet, men det er vigtigt for uddannelseskoordinator Jea-
nette Magne Jensen og for administrationen at vide, hvordan I ville forholde jer 
til det, skulle forslaget blive fremført officielt. Masteruddannelsen i sundhedspæ-
dagogik og sundhedsfremme har kørt med de tidspunkter for undervisningen i 
årevis. 
 
 
Kommentarer: 

Der var enighed om, at det ikke ville være et problem at planlægge undervisningen på 

den måde på de uddannelser, hvor der afholdes seminarundervisning. Dog er der øn-

ske om, at man kan starte senere end 9, hvis underviserne har lang transporttid. 
 
 

http://edu.medarbejdere.au.dk/undervisere/undervisningsevaluering/
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Ad 5) Procedure for overskridelse af længde på eksamensopgaver 
UN har besluttet: 

• at det er vejleder og censor, der afgør, om det skal have en konsekvens for 
den studerende, hvis eksamensopgaven er for lang. Konsekvensen vil i gi-
vet fald være, at opgaven ikke antages til bedømmelse, og at den stude-
rende har brugt et eksamensforsøg. 

 
Der er to hensyn til vurderingen, hvis en opgave ikke skal antages til bedømmel-
se:  

 et skøn over hvor mange anslag opgaven er for lang (f.eks. maks. 5 % overskridel-

se)  

 et skøn om overskridelsen stiller den studerende bedre end studerende, der har 

overholdt antallet af anslag 
 
Det vigtige er, at antages opgaven til bedømmelse, så bedømmes hele opgaven. 
 
Kommentarer: 
Der var en debat, som mundende ud i, at uddannelserne generelt faktisk slet ikke 
vil acceptere en overskridelse. Derimod savnes juridisk opbakning til at afvise en 
opgave. Merete Justesen oplyste, at der er hjemmel i eksamensbekendtgørelsen 
til at afvise opgaver, der ikke lever op til de formelle krav, så der er et juridisk 
holdbart grundlag til at afvise at bedømme opgaver, der har for mange anslag. 
 
Derudover var der fra et par uddannelsers side et ønske om at få en minimums-
bestemmelse ind i studieordningerne. 
 
 
Ad 6) Ny skabelon til undervisningsplan F2016 
Studienævnet er i proces med at udarbejde en skabelon til undervisningsplanerne 
i foråret 2016.  
 

• Læringsmål per session tages ud  
• Evaluering: DPU’s evalueringspraksis gengives og evalueringsansvarlig 

angives i henhold til praksis. Master-specifikation: vedr. evaluering – 
næstsidste seminar-gang 

• Litteratur: der skal sondres mellem primær og sekundær litteratur 
• Indførelse af punkt om Vejledning og feedback  
• Master-specifikation: at sessions-beskrivelsen indeholder dato, tid og un-

derviser, for at lette budgetlægningen.  
 
Kommentarer: 
Masteruddannelserne ønsker ikke at bruge betegnelserne primær og sekundær 
litteratur, men at beholde de betegnelser masteruddannelserne hidtidigt har 
brugt, som er obligatorisk og supplerende litteratur. 
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Ad 7) Prøvekatalog 

Prøvekatalog fra dekanatet er sendt til høring hos koordinatorerne, som er blevet 

bedt om at vurdere om uddannelsernes nuværende prøveformer og evt. ønsker til 

fremtidige prøveformer rummes i kataloget.  

 

Deadline for tilbagemelding var den 20. oktober til Jeanette Magne Jensen, som her-

efter skal udarbejde masteruddannelsernes høringssvar, som skal afleveres til studie-

nævnet senest den 26. oktober. 

 
Om kataloget: 
”Herværende dokument er et katalog over prøveformer for Faculty of Arts, Aarhus 
Universitet. Formålet med kataloget er at bidrage til et didaktisk relevant og admini-
strativt håndterbart prøverepertoire på fakultetet. Kataloget er udarbejdet af en ar-
bejdsgruppe.  
 
Arbejdsgruppen er nedsat på Uddannelsesudvalgsmøde om uddannelseseftersyn d. 
24.03.15. Arbejdsgruppens opgave var i henhold til kommissoriet (dateret 
01.06.2015) at ”udarbejde et katalog over eksamensformer, der kan bruges i forbin-
delse med studieordninger for nye uddannelser og ændringer af gældende studieord-
ninger med henblik på at øge kvaliteten, set fra både administrative, didaktiske, læ-
ringsmæssige og bæredygtighedsperspektiver.”  
 

 

 
Ad 8) Temadag den 9. december kl. 10-16 
Det var oprindeligt meningen, at temadagen skulle afholdes som et seminar i for-
året, men midlerne der er afsat til temadagen skal benyttes i indeværende år. 
 
Dagen bliver en arbejdsdag, der primært kommer til at handle om uddannelsesef-
tersynet.  
 
Jeanette præsenterede et dagsordensforslag til temadagen: 

1. Fremlæggelse af klyngestruktur – hvilke uddannelser kan tale sammen 
om snitflader? 

2. Gruppedialog. Hvor ligger de snitflader i forhold til fælles undervisning, 
fælles moduler, fælles vejledning? 

3. Fremlæggelse af problemstillinger/spørgsmål i relation til eftersynet på de 
enkelte uddannelser. Hvor langt er I kommet? Hvordan er jeres proces? 

4. Konkret arbejde i uddannelsesmiljøerne 
5. Hvordan organiserer vi os på uddannelserne? 

 
Dagsorden udfærdiges på uddannelsesnævnsmødet den 3. november 2015 og ud-
sendes straks herefter. 
 
Vigtige deadlines i forbindelse med uddannelseseftersynet: 
August 2016, hvis uddannelsen vil skifte navn 
September 2016, hvis der skal være studieordningsændringer 
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Koordinatorer, modulansvarlige og undervisere skal forberede sig til temadagen i 
forhold til punkt 3 om fremlæggelse af problemstillinger/spørgsmål i relation til 
eftersynet på de enkelte uddannelser.  
 
 
Ad 9) Fællesforelæsninger – ideer til oplægsholdere 
Ove Kaj Pedersen til E16 om konkurrencestaten. 
 
Et debatoplæg af Brinkman/Knoop, som er ved at skrive en bog sammen. 
 
Steen Hildebrandt 
 
Der var ønske om at fællesforelæsninger fremover afholdes i forbindelse med se-
minar 2 på uddannelserne. 
 
 

Ad 10) Eventuelt  
Intet 

 
 

 

 

Godkendt i mailhøring 

 

 
 

 


