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Ad 1) Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden er godkendt. 
 

Ad 2) Meddelelser 

a. Evaluering E2017 

Vi gennemgår ikke evalueringen for E2017. Vi har fået meget højere 

svarprocenter, og det er rigtigt godt. UN har diskuteret, om der skal 

laves en afrapporteringsskabelon for tilbagemeldingerne, fordi tilba-

gemeldinger er af meget forskelligartet karakter. Studieleder skal på 

baggrund af tilbagemeldinger udarbejde en samlet rapport, og det er 

svært ud fra de forskelligartede praksis for tilbagemeldinger  

b. Akademisk kvarter 

Akademisk kvarter er indført på Arts. I praksis har masteruddannel-

serne ikke fulgt reglen om akademisk kvarter, men vi skal til at følge 

de udmeldte retningslinjer, så vi kan fremover først starte undervis-

ning et kvarter over. Akademisk kvarter betyder, at man starter un-

dervisning et kvarter over, så lokalet kan ryddes inden man starter 

undervisning.  

Møde for masterstudiekoordinatorer og –modulansvarlige 

Møde den 7. marts 2018 

Tid: 13.00 – 14.30 

Lokale: D120 

 

 

Deltagere: Jeanette Magne (uddannelseskoordinator), Bergthora Kristjansdottir, Frans Ørsted An-

dersen, Helle Nordentoft Jacobsen, Monica Carlsson, Maria Marquard, Kristina Mariager-Ander-

son, Anne Larson, Elina Maslo, Hilde Bollen, Ida Stub Nielsen, Pernille Hovej, Jesper Sølund Han-

sen (under pkt. 3) og Merete Justesen (referent) 
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c. Morgenkaffe, afhentning 

Der er udfordringer med afhentning af morgenkaffen. Der er ikke 

nok rulleborde, så alle kan få et rullebord, der bare kan sættes uden-

for. Det må ikke stå på gulvet af hensyn til brandmyndighederne. I 

må ikke selv gøre det, for så er Pia Skelmose bekymret for, at I glem-

mer noget. 

Aftalen med Pia Skelmose er, at studentermedhjælperne afhenter 

morgenmaden omkring kl. 12.30, hvor det forventes, at alle uddan-

nelser alligevel har en pause.  

 
Ad 3) Eksamensplanlægning på ARTS fremover ved afsnitsleder Jesper 
Sølund Hansen 

Prokanen for uddannelse på ARTS har meldt ud, at den nye proces skal tilgodese 

at: 

• effektivisere processen for eksamensplanlægning 

• eksamensdatoerne fastlægges i forbindelse med planlægningen af undervis-

ningen (meldes ud sammen med godkendelse af undervisningsplanen) 

• Der er et armslængdeprincip om at censorformanden udpeger censorerne 

 

Herefter blev ordet givet til afsnitsleder Jesper Sølund Hansen. Jesper Sølund 

Hansen er afsnitsleder for EVU, karriere og VEST under Arts Studier og dermed 

overordnet ansvarlig for, at vedtagne administrative procedurer omkring eksa-

mensplanlægningen udmøntes. 

 

Det centrale i denne procesændring er, at der skal være en armslængde i forhold til 

udpegning af censorer. Beslutningen har skullet favne mange fagmiljøer og uddan-

nelser på Arts, hvor der tidligere har været forskellig praksis. På DPU har det fun-

geret godt med sen vejledertildeling. Det har ikke været tilfældet andre steder. 

 

De studerende har ønsket at få tidligere besked om, hvornår de skal til eksamen, og 

den nye proces kommer deres ønske i møde. Undervisere kan desuden tidligere af-

sætte præcise dage til eksamen i stedet for som tidligere at skulle blokkere 14 dage i 

kalenderen gennem længere tid. 

 

Processen gælder også for eksamener med intern bedømmelse, hvor der også skal 

meldes datoer og interne bedømmere ind efter samme frister som eksamener med 

eksterne censorer. 

 

Kommentarer:  

Problemet er ikke at indmelde datoer. Problemet er at give tidlig besked om vej- 

ledertildeling. 

Svar fra Jesper: Hvis det kan lade sig gøre, så er det fint. 

Masterstudiecentret: Det er principielt antallet af studerende pr. vejleder, der er 

vigtigt. Og det er vigtigt, at alle vejledere så har afsat de datoer 
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Er censorformandsskaberne taget i ed?  

Svar fra Jesper: Det er ikke uklart i forhold til bekendtgørelsen, at det er censor-

formandsskabernes opgave at tildele censorer. Tidligere har det været forvaltet 

anderledes. Hvis censorformandsskaberne ikke vil påtage sig opgaven, så er mi-

nisteriets tilbagemelding, at så har vi ikke det rigtige censorkorps. Der er et IT-

system undervejs ”Censor-IT”, der på sigt skal kunne understøtte censorfor-

mandsskabernes arbejde. Systemet er brugt med succes på professionshøjsko-

lerne. Enkelte uddannelser er i gang med at afprøve systemet på AU. 

 

Der er en særlig proces omkring masterprojekterne. 

 

Jeanette Magne Jensen har møde med studieleder Eva Silberschmidt Viala om-

kring hvordan vi fremover får udpeget interne bedømmere.  

 

 
Ad 4) Timenormer på masterprojekter 

Ifølge de nye arbejdstidsbestemmelser gives der 15 AT til vejledning og eksamen i 

semestre, hvor der er undervisning og 18 AT til vejledning og eksamen i semestre, 

hvor der ikke er undervisning. 

 

Det er desværre ikke håndterbart for masterstudiecentret. 

 

Der er 3 muligheder for at håndtere problemstillingen: 

1. Man kan fortsat nøjes med at udbyde undervisning i foråret, hvis alle vejle-

dere selv fører regnskab med deres timer 

2. Man kan tilbyde fællesundervisning i efterårssemestrene 

3. Man kan lade være med at tilbyde masterprojektet i efteråret. 

 

Der var blandt de tilstedeværende konsensus om ikke at tilbyde masterprojekt i ef-

teråret. Studerende kan blive optaget på masterprojektet i foråret og aftale med de-

res vejleder, at vejledningen strækker sig ud over efteråret. Derved tilbydes de stu-

derende undervisning i foråret. Det kan dog tidligst blive fra E2019. I E2018 tilby-

des et fælles undervisningsforløb. 

 

 
Ad 5) Feedback  

Der to årsager til at vi skal drøfte feedback: 

1. I undervisningsevalueringerne er der for lav tilfredshed med mulighe-

den for tilbagemelding/vejledning på faglig præstation: hvordan itale-

sætter vi vejledning og feedback på uddannelserne? Ved de studerende, 

hvornår de får feedback og vejledning? Hvad er faglig præstation? 

2. Erfaringer fra skriftlige eksaminer uden mulighed for umiddelbar feed-

back. 
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Kommentarer:  

 Absurd at de studerende ikke kan få feedback på en skriftlig opgave. Vi plan-

lægger på min uddannelse at bruge noget af vejledningstiden fremover, hvis 

der ikke bliver gjort noget centralt fra. Selvfølgelig skal de studerende have 

feedback, for det er sådan, de kommer videre og lærer noget. 

  I arbejdstidsaftalen er der mulighed for feedback, så vi vil gerne have timer 

til at give feedback. 

 Spørgsmålet, der bliver stillet i undervisningsevalueringen, er dobbelt og 

uforståeligt. Det er et dårligt formuleret spørgsmål, så vi skal passe på med at 

agere på det uden forbehold. 

 Hvis der er en svag opgave, så er det svært at vurdere den alene. Når der er 

mundtlig eksamen kan man få flere nuancer frem hos den studerende, så man 

bedre er i stand til at vurdere præstationen. Når der ikke er mundtlig eksa-

men, og det er en svag opgave, så må man som enebedømmer have en anden 

bedømmer med ind over. 

 Hvor hårdt bedømmer vi deciderede fejl? Det gør vi forskelligt og det er svært 

at vurdere, hvor hårdt man skal slå ned, når man sidder med det alene. 

 

Til orientering kan oplyses, at man kan få en anden bedømmer på, hvis man vurde-

rer, at en ren skriftlig opgaven er på grænsen til ikke at bestå. I givet fald skal ma-

sterstudiecentret have besked, så der kan blive afgivet timer til den ekstra interne 

bedømmer. 

 

Der var en diskussion om, hvorvidt man skal eller ikke skal bedømme bestået/ikke 

bestået ud fra karakterskalaen. Afklaring herpå afventer, at Monica Carlsson finder 

regelsættet frem, sender det til Jeanette, som informere videre. 

 

 

Ad 6) Fællesforelæsninger fremover 

Fællesforelæsningerne har vi drøftet i mange år, og der har altid være uddannelser, 

der ikke har været tilfredse med fællesforelæsningerne.  

 

UN har besluttet at afskaffe fællesforelæsningerne fremover. Fællesfrokosten bliver 

fastholdt. Datoerne herfor er meldt ud for E18. Ud over frokosten kunne UN tænke 

sig fremover, at der bliver afsat f.eks. en time, hvor der kan afholdes f.eks. en work-

shop. 

 

 

Ad 7) Elektroniske kompendier 

Fra E2018 skal vi lave elektroniske kompendier, ligesom vi gør på de ordinære ud-

dannelser. Dan Fog Enevoldsen er ansvarlig for kompendier for instituttet og han 

var inviteret til at deltage i dag. Desværre kunne han ikke deltage. 
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Man skal indsætte links til elektroniske artikler direkte i undervisningsplanen (in-

gen licens- eller rettighedsproblematikker) 

 

Biblioteket er behjælpelig med at skaffe bøger til semesterhylden 

 

Copydanaftale: 

– 20% max 50 sider fra bøger 

– http://kopitilundervisning.dk/node/38 

 

Procedure for udarbejdelse af elektroniske kompendier:  

1. Alle modulkoordinatorer søger for at have en elektronisk kopi af alle tekster 

2. Hvis man skal have hjælp til at få kopieret tekster til pdf filer, så kan man 

henvende sig til studentermedhjælperne i receptionen i D bygningen 

3. Det er op til den enkelte underviser, om man vil indsætte en litteraturliste, 

men de fleste vælger at sætte undervisningsplanen ind som den første fil i et 

kompendie. Denne skal også være klar. 

4. Når alle tekster m.m. til kompendiet er klart, så kontakter I Dan  

daf@edu.au.dk som kommer forbi med et USB stik og lægger alt materiale 

på denne 

5. Dan samler alle tekster i en eller flere filer. I skal selv lægge filerne på 

Blackboard 

6. Når alle kompendier er indsamlet og lagt på Blackboard, indberetter Dan til 

Copydan.  

 

Der sendes nærmere info ud til alle. 

 

Kommentarer: 

 Vi kan være senere ude end vi plejer, fordi kompendierne ikke først skal 

forbi trykkeriet. 

 Vi skal måske have regler for at have tekster til første seminar inden som-

merferien og så sørge for åbne BB tidligere, så de studerende har adgang.  

 Vores studerende læser meget i sommerferien og vil gerne have det hele og 

måske skal vi have ens regler for alle 

 

Der var enighed om, at det ville være fint med nogle retningslinjer omkring frister 

for opload af kompendietekster til Blackboard. Jeanette Magne Jensen udarbejder 

disse og sender dem ud separat. 

 

 

Ad 8) Information fra styregruppen 

Information fra den styregruppe, der har arbejdet med udvikling af masteruddan-

nelserne. 

 

Grundlaget for styregruppens indstilling er: 

http://kopitilundervisning.dk/node/38
mailto:daf@edu.au.dk
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• Uddannelsesevalueringer fra E2016 og E2017, undervisningsevalueringer 

fra 2016-2017, møde med DPU aftagerpanel og AU aftagerpanel, uddannel-

sesdag for masterkoordinatorerne på Bernstorffs Slot (E2017) samt Re-

formudvalgets rapport fra 2010 

• Internationalisering og et fleksibelt udbud som samtidig kan skabe grund-

lag for en ny branding af DPUs efter- og videreuddannelsesudbud 

• Bredere indgange og flere specialiseringsmuligheder i mindre enheder 

(ECTS) 

• Lægger op til samarbejder med udefrakommende forskere/universiteter 

(nationale/internationale) – og organisationer/kommuner 

 

Det er institutleder Claus Holm og studieleder Eva Silberschmidt Viala, der skal 

orientere om institutledelsens endelige beslutning vedrørende masteruddannel-

serne, og det er dem, der skal beslutte, hvordan processen skal være. 

 

Institutledelsen har møde herom i dag. I vil blive inviteret til et møde om et par 

uger, hvor institutledelsen vil informere om deres beslutning. 

 

Kommentarer: 

 Kan koordinatorerne se oplægget fra styregruppen? 

Svar fra Jeanette: Nej 

 Får koordinatorerne mulighed for at komme med feedback til oplæg-

get/udmeldingen fra ledelsen?  

Svar fra Jeanette: Både ja og nej. Der vil været fastlagt nogle rammer for, 

hvordan de enkelte uddannelser skal arbejde videre. Disse rammer er 

ufravigelige. Inden for disse rammer er der mulighed for at påvirke pro-

cessen. Indholdet vil kræve fagmiljøernes input.  

 Man kan få internationale undervisere ind uden dyre rejseudgifter ved at 

bruge videolink. 

 Der er bare dårlige erfaringer med brug af videolink. 

 

 

Ad 9) Eventuelt  

Sofie Løhde har udsendt lockoutvarsel. 

 

Voksenpædagogisk forum kunne være interessant for jeres studerende. Der er en 

konference i maj. Maria Marquard sender invitation til Jeanette, som sender den 

videre til alle. I må meget gerne orientere jeres studerende. Prisen er kr. 650,- 

 

 

 

Referatet er godkendt i mailhøring 


