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Ad 1) Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden er godkendt. 
 

Ad 2) Meddelelser 

a. Udbud E2018 

Modul 1 oprettes på følgende uddannelser: 

MLU (12 ansøgere) 

Special/social (13 ansøgere) 

Vejledning (14 ansøgere) 

Voksen (19 ansøgere) 

PP/Emdrup (24 ansøgere) 

PP/Aarhus (24 ansøgere) 

DAV/Aarhus (34 ansøgere) 

 

Modul 3 på igangværende uddannelser oprettes. 

 

 

 

 

Møde for masterstudiekoordinatorer og –modulansvarlige 

Møde den 30. maj 2018 

Tid: 13.00 – 14.30 

Lokale: D120 

 

 

Deltagere: Jeanette Magne (uddannelseskoordinator), Søren Langager, Karen Bjerg Petersen, Vibe 

Aarkrog, Hanne Knudsen, Rie Thomsen, Bergthora Kristjansdottir, Helene Gad Ratner, Claus 

Haas, Helle Nordentoft Jacobsen, Monica Carlsson, Hilde Bollen og Merete Justesen (referent) 
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b. Status på handleplaner 

Alle uddannelser har været i proces med at udarbejde handleplaner. 

Handleplanerne blev behandlet på masteruddannelsernes uddan-

nelsesnævnsmøde den 23. maj. UN havde enkelte kommentarer til 

handleplanerne, så de skal lige rettes til. Herefter skal de behandles 

i studienævnet på juni mødet. 

 

Generet har indikatorflagene bedre farver i år, og mange af de røde 

flag er tætte på at blive gule, og mange af de gule flag er tætte på at 

være grønne. 

 

c. Rejseregler 

Rejsereglerne er udsendt til alle. I må meget gerne formidle reglerne 

videre især til eksterne undervisere/vejledere. 

 

d. Arts Studiers nye mailpolitik 

Merete Justesen orienterede om Arts Studiers nye mailpolitik om 

udelukkende at sende mails til de studerendes AU-mail. Tiltaget er 

igangsat grundet den nye databeskyttelsesforordning, for at beskytte 

de studerendes personlige oplysninger. Her i starten betyder tiltaget 

ekstra arbejde for masterstudiecentret, fordi der ofte skal sendes to 

mails til de studerende. En mail til den mailadresse, den studerende 

har sendt mailen fra (gmail, hotmail m.m.) med besked om at svaret 

er sendt til den studerendes AU-mail og en mail til den studerendes 

AU-mail med svaret. De fleste studerende sender i dag ikke mails fra 

deres AU-mail, men fra deres private mail. Med dette nye tiltag vil 

de forhåbentlig ændre deres praksis.  

 

 
Ad 3) Bibliotekets tilbud til de studerende  

Jeanette Magne Jensen og Merete Justesen har afholdt møde med biblioteket. Bib-

lioteket har lavet en stikprøve, der viser, at ingen studerende klikker sig ind på si-

den, som biblioteket har lagt ind på samtlige moduler på BB under ”Sådan finder 

du litteratur”. 

 

UN har ønsket at biblioteket også i efteråret lægger informationen ind direkte på 

holdenes sider på BB. Det er derfor op til underviserne at promovere tiltaget evt. 

ved at skrive det ind i undervisningsplanerne som forberedelse til f.eks. kollektiv 

vejledning. Generelt er der behov for, særligt på modul 1, at lave en gennemgang af 

BB med de studerende, så de ved, hvor de kan finder hvad. Og hvordan koordina-

toren bygger BB op. 
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Ad 4) Indmelde datoer for eksamen samtidigt med undervisningsda-
toer - hvordan får vi det til at fungere – også med eksterne undervi-
sere/vejledere 
Det blev diskuteret, hvordan det skulle kunne lykkes at leve op til kravet om at da-
toer for eksamen skal meldes ind samtidigt med datoer for undervisningen, således 
at alle vejledere – både interne og eksterne har afsat de valgte datoer til eksamen. 
Masterstudiecentret bruger mange ressourcer på at indhente datoer i dag, og så vi-
ser det sig ofte senere, at der alligevel er nogen vejledere, der ikke kan afholde ek-
samen på de indmeldte datoer. 
 
Der var bred enighed om, at det skulle kunne lade sig gøre, at indmelde datoer for 
eksamen samtidigt med datoer for undervisning.  
 
Det blev aftalt: 

 at uddannelserne indbyrdes har dialog om hvornår der skal være eksamen 
på uddannelsens forskellige moduler inden datoerne meldes ind til master-
studiecentret 

 at det er den modulansvarliges ansvar at sikre, at de benyttede vejledere af-
sætter de indmeldte datoer til eksamen. Dette gøres i forbindelse med udar-
bejdelse af undervisningsplanen. 

 
Der var ligeledes bred enighed om, at datoerne for eksamen skulle meldes ind i 
skemaform ligesom datoerne for undervisningen – og gerne i samme skema. 
 
 
Ad 5) Status for undervisningsplaner  
Masteruddannelsernes uddannelsesnævn behandlede de indkomne undervisnings-
planer og budgetter på UN-mødet den 23. maj. UN kan se, at det akademiske kvar-
ter ikke er indført i undervisningsplanerne.  
 
Status er d.d. at der er modtaget 13 ud af 16 undervisningsplaner og budgetter. Pla-
nerne og budgetterne bliver godkendt i dialog mellem modulansvarlig og et med-
lem af UN.  
 
De endeligt godkendte planer og budgetter skal sendes til master@dpu.dk senest 
15. juni 2018. 
 

Kommentarer: 

Århus-holdene er ikke tilfredse med lokalerne i Århus. De har et stort ønske om at 

flytte til Nobelparken.  

 

 
Ad 6) Status på udvikling af nye uddannelser 

De fem arbejdsgrupper er i proces med at blive nedsat. Der skal være medlemmer 

fra 2 afdelinger og der skal være en ekstern i hver arbejdsgruppe. Ultimo juni vil 

arbejdsgrupperne blive godkendt af ledelsen. 

 

Forpersonerne er: 

mailto:master@dpu.dk
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1) Pædagogisk ledelse og innovation – Helene Ratner 

2) Trivsel og humane ressourcer – Venka Simovska 

3) Læring, kompetenceudvikling og teknologi – Ulrik Brandi 

4) Udsathed, diversitet og social ulighed – Janne Hedegaard  

5) Globalisering og migration – Karen Valentin 

 

I efteråret vil der blive afholdt workshops inden for alle fem grupper, hvor alle 

medarbejdere er velkomne til at deltage og komme med input. UN har et ønske 

om, at datoerne bliver meldt ud inden sommerferien. 

 

Flere af uddannelserne har afholdt eller skal afholde møder med studieleder og ud-

dannelseskoordinator om evt. at udbyde andre efter- og videreuddannelsestyper 

eller – formater (sommerskole, kurser, AU update). 

 

Masteruddannelsernes organisatoriske ophæng er stadig ikke afklaret. P.t. er det 

besluttet, at studieleder deltager i alle mastermøder. Der arbejdes på, at masterud-

dannelserne bliver fuldgyldige medlemmer af studienævnet. Uddannelseskoordi-

natorposten forsvinder med udgangen af juni måned. Der kommer sandsynligvis 

en fagkoordinator i stedet. 

 

Kommentarer: 

 Masteruddannelsen i vejledning er en uddannelse, som er godkendt af hen-

holdsvis UFM og UVM (ministeren), som kvalificerende til at varetage be-

stemte jobfunktioner inden for uddannelses- erhvervs-og karrierevejledning, 

nemlig dem som er beskrevet i gældende lovgivning.  DPU bør snarest muligt 

informere begge ministerier om, at uddannelsen bliver nedlagt i sin nuvæ-

rende form og drøfte hvordan/om det fremover skal være muligt at opnå kva-

lifikationer på masterniveau inden for vejledning, da DPU er den eneste ud-

byder af uddannelsen i Danmark.  

 Hvem overtager de opgaver, uddannelseskoordinatoren tidligere har va-

retaget? Det er uklart – Jeanette Magne Jensen har møde med studieleder 

herom i juni måned. Det vil give god mening, hvis Jeanette Magne Jensen 

fortsætter med det gode arbejde. 

 

Det blev diskuteret, hvad der var af ønsker til de åbne workshops? 

Hvad er vigtigt for at få masteruddannelsernes nuværende undervisere 

involveret i processen omkring moderniseringen af masterudbuddet på 

DPU? 

Kommentarer: 

 Det er følelsesladet for mange 

 Det kunne være en god idé, hvis man kunne sende sit input på forhånd 

 Skal man tilmelde sig? Eller kan man bare dukke op? 

 Det er ikke realistisk at forvente, at vi kan deltage i alle 5 workshops 

 Urealistisk at bruge tid på noget, der ikke er givet tid til. 
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 Vores uddannelser bør være genkendelige i den nye struktur. 

 Whats in it for me? 

 Godt hvis gode dele af de eksisterende masteruddannelser kan indgå i de 

nye uddannelser.  

 Når kommissorierne er godkendt af ledelsen og meldt ud til medarbej-

derne, vil det være ønskeligt, at man kan komme med skriftlige input til de 

fem forskellige områder. 

 Det må påhvile forpersonerne (med hjælp fra arbejdsgruppen og afde-

lingslederne) at invitere folk til at deltage i deres workshop. Vi bør invite-

res ind i stedet for at vi skal stå og banke på døren. 

 

Helene Gad Ratner deltager i mødet, og udtaler som forperson for en af grupperne: 

Input af alle slags er velkomne. Men hvad er det nogle forventninger man så har 

til forpersonerne? Forpersonerne er også i gang med at skrive kommissorier. Det 

er nu, at vi tænker de første tanker, der er meget overordnende. Det er vigtigt, at 

fokus er på, hvordan vi laver en superfed uddannelse og ikke hvordan vi får et be-

stemt felt med ind.  

 

 
Ad 7) Proces for afvikling af de nuværende masteruddannelser 

Der er ønske fra studieleder om at orientere alle indskrevne studerende om afvik-

ling af eksisterende uddannelser og udviklingen af de nye uddannelser. Det er ikke 

afklaret, hvordan det skal ske, men der skal afholdes et møde mellem studieleder, 

uddannelseskoordinator, AU kommunikation og Arts Studier. 

Merete Justesen er i den forbindelse ved at undersøge, hvad vi er forpligtet til at 

udbyde fremover.   

 

Kommentarer: 

 Der kan hentes inspiration fra sammenlægningen af masteruddannelsen i 

special- og socialpædagogik 

 Hvornår har man krav på hele uddannelsen? Hvad hvis man er startet 

med modul 2? Merete Justesen oplyser, at DPU er forpligtet til at udbyde 

alle moduler i en uddannelse på normeret tid over 2 år. Det betyder, at 

studerende, der er enkeltmodulsstuderende og optaget på et modul 2 ikke 

har krav på, at modul 1 oprettes efterfølgende. Studerende optaget på hele 

uddannelsen har krav på at modul 1, 2, 3 og 4 oprettes på normeret tid 

over to år. 

 Hvornår skal man aflægge eksamen? Merete Justesen oplyser, at enkelt-

modulsstuderende principielt skal aflægge eksamen inden for 2 år og at 

studerende på hele uddannelsen skal have aflagt eksamen inden for 6 år. 

 Kan man blive fleksibel masterstuderende? Merete Justesen oplyser, at 

studerende der har bestået et eller flere moduler, kan søge ind på den flek-

sible masteruddannelse og få tidligere beståede moduler til at indgå i den 

efter aftale med den fleksible masteruddannelses koordinator. 
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Ad 8) Eventuelt  
En EU-dom har fastslået, at studerende har ret til at se eksaminators og censors 
voteringsnoter. Dette er begrundet i, at voteringsnoter er oplysninger, der er knyt-
tet til eksaminandens person, og dermed er omfattet af databeskyttelsesdirektivet.  

 

Der ønskes afklaring på nedenstående:  

Hvad er det præcist, de studerende kan ønske indsigt i? Er det alle noter en bedøm-

mer foretager eller kun noter foretaget under voteringen? Hvad f.eks. hvis en be-

dømmer sender en mail til en kollega for at få en ”sekund opinion” om dette eller 

hint? 

 

Har den studerende ret til indsigt inden klagefristen er udløbet? 

 

Hvad er omfanget af det bedømmerne skal notere? Umiddelbart er bedømmerne jf. 

eksamensbekendtgørelsen kun forpligtet til at taget noter under voteringen. 

 

”§ 23. Censor og eksaminator skal under voteringen tage notater om præstatio-

nen og karakterfastsættelsen til brug for behandling af en eventuel klagesag. No-

taterne skal opbevares i mindst et år, og herudover indtil en eventuel klagesag er 

afsluttet.” 

 

Kan der blive meldt klare retningslinjer ud til bedømmerne? Også omkring proce-

duren for at søge indsigt? 

 

 

 

 

 

Referatet godkendt i mailhøring 


