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16. møde den 2. oktober 2014 kl. 14.00-16.00 

Lokale D118 

MasterUddannelsesFagUdvalgsmøde 

 

Deltagere: 

Jeanette Magne Jensen (uddannelsesleder) 

Frans Ørsted Andersen 

Anne Larson 

Kristine Mariager-Anderson  

 

Tilforordnede:  

Merete Justesen (referent) 

 

UddannelsesFagUdvalgsmøde på masteruddannelserne 

 

Forslag til dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser 

3. Fællesforelæsninger F2015 

4. Evaluering F2014 ved Anne Larson 

5. Proces for undervisningsplaner F2015 

6. Studieordningsrevisioner (eksamensbestemmelser) 

7. Valg til UFU/Studienævn 

8. Studerende ind i fagmiljøerne 

9. Udbud af tilvalgsfag på kandidat/bachelor 

10. Kompendier 

11. Eventuelt 

 

Ad punkt 1: Godkendelse af dagsorden 

Jeanette Magne Jensen bød velkommen til sit første UFU-møde. Det er 

usikkert om arbejdstidsnormerne gælder for masteruddannelserne. Det 

skal undersøges nærmere.  1 times vejledning giver 1,5 time til vejleder. 

Gentagelsesundervisning af samme underviser inden for samme semester 

giver dårligere forberedelsestimer (1,5 timer pr. undervisningstime).  

 

Dagsorden er godkendt 

 

Ad punkt 2: Meddelelser 

Jeanette Magne Jensen meddelte: 

a. Efter masterdagen er der foregået en dialog mellem uddannelses-

leder og Hanne Knudsen og Jens Erik Kristensen. De tre vigtige 

pointer fra masterdagen er fremsat. Koordinatorerne skal beman-

de masteruddannelserne i samarbejde med afdelingslederne. Ma-

sterstudiecentret skal bevares i sin helhed. Masteruddannelserne 
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vil gerne have sit eget studienævn, således at UFU-master bliver et 

egentligt studienævn.  

b. Jeanette Magne Jensen har sendt en ansøgning til institutleder 

Hanne Løngreen om at få midler til at forske i masterpædagogik. 

 

Merete Justesen meddelte: 

I forhold til institutionsakkreditering skal der foretages 1-årige ud-

dannelsesevalueringer. Masteruddannelsen i vejledning har et pilot-

projekt her i efteråret 2014. Evalueringen vil foregå i papirform men 

manuel indtastning af besvarelserne. Dette for at sikre en høj svarpro-

cent.  

 

 

Ad punkt 3: Fællesforelæsninger F2015 

En evaluering af efterårets første fællesforelæsninger i Århus på master-

uddannelsen konkluderer, at de studerende ikke kan se relevansens af fæl-

lesforelæsningerne og at de studerende ikke kan finde rundt på universite-

tet i Aarhus. Det skaber meget stor utilfredshed med fællesforelæsninger-

ne.  

 

Fællesforelæsningerne blev oprindeligt indført som en spareøvelse, men 

nu har vi dem og må få det bedste ud af dem. De praktiske problemer skal 

løses og indholdet skal omhandle meget brede akademiske emner, f.eks. 

læringsteori, videnskabsteori, internationale rammer for uddannelse, 

m.m. UFU bør måske i højere grad yde indflydelse på indholdet af fælles-

forelæsningerne. Masteruddannelserne i positiv psykologi, Dansk som 

andetsprog bør inddrages i forhold til indholdet i fællesforelæsningerne i 

Århus, da disse uddannelser er de eneste, der afholdes fællesforelæsninger 

for i Århus. Desuden har MLU udfordringer med relevansen af fællesfore-

læsningerne og kan inddrages i planlægningen. Videre drøftelser om fæl-

lesforelæsningerne tages i koordinatorgruppen.   

 

UFU diskuterede forskellige forslag til gode foredragsholdere. Specifikt 

blev Svend Brinkmann nævnt og da et UFU-medlem kender ham blev det 

besluttet, at kontakte Svend Brinkmann for at høre om han kunne afholde 

en fællesforelæsning i foråret både i København og i Århus evt. som pro-

motion for hans nye bog.  

 

Fællesforelæsningernes form blev også diskuteret. Måske kunne de afhol-

des som workshops for at knytte indholdet tættere til de studerendes ek-

samensopgave og/eller professionelle praksis.  

 

Ad punkt 4: Evaluering F2014  
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Anne Larson meddelte, at der ikke er grundlag til at analysere tallene for 

forårets evaluering, da svarprocenten kun er på 17 %, hvilket er for lav en 

svarprocent til at konkludere ud fra. 

 

Vi bør i stedet kigge på hvordan vi kan sørge for at svarprocenten bliver 

højere. Spørgsmålene i evalueringen er ikke alle relevante for masterstu-

derende. Det undersøges, om masteruddannelserne kan formulere vores 

eget spørgeskema.  

 

Ad punkt 5: Proces for undervisningsplaner F2015 

Samme proces og fordeling af uddannelser som i foråret 2014. Frist for af-

levering af undervisningsplaner, budgettet og ansøgninger om eksterne 

blev fastsat til 3. november. Alt bliver behandlet endeligt på mødet den 11. 

november.  

 

I forhold til de nye arbejdstidsregler skal det undersøges om budgetmo-

dellerne skal laves om, så de bliver tilpasset arbejdstidsreglerne. 

 

 

Ad punkt 6: Studieordningsrevisioner (eksamensbestemmelser) 

UFU synes, at det var et godt notat, som kunne bruges i sin nuværende 

form og sendes til uddannelsernes koordinatorer med en tidsplan for 

eventuelle ændringer i studieordningernes eksamensbestemmelser. Det 

skal ved udsendelse af notat og procesbeskrivelse pointeres, at der ude-

lukkende kan ændres ved eksamensbestemmelserne i studieordninger. 

 

Ad punkt 7: Valg til UFU/Studienævn 

Jeanette Magne Jensen deltog i et møde for alle uddannelseslederne den 

1. oktober, hvor bl.a. valg til studienævn og UFU blev diskuteret. Tidspla-

nen for valg til studienævn i E2014 ligger på nettet. Valg til UFU foregår 

via instituttet. Desværre er der rygter om, at masteruddannelserne ikke får 

en plads i det nye studienævn. Det er meget problematisk for de studeren-

des retssikkerhed. Det skal undersøges nærmere. 

 

NB! Opfølgning fra Jeanette Magne Jensen efter mødet:  

Masteruddannelserne har observatørstatus i SN og vi skal således ikke 

vælge repræsentanter til SN men kun til UFU. Valgproceduren omkring 

UFU-master er endnu ikke beskrevet, men Søren Fransén arbejder på at 

beskrive en valgproces, der er meningsfuld for UFU-master. Sandsynligvis 

vil alle VIP-ansatte på IUP får mulighed for at opstille og stemme til UFU, 

da masteruddannelserne er en tværgående enhed på instituttet og samtli-

ge medarbejdere derfor er mulige undervisere på uddannelserne. Vi får 

nærmere at vide snarest. 
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I forhold til lokaler, så er de andre uddannelsesledere en smule uforståen-

de overfor at masteruddannelserne har så mange ændringsønsker til loka-

ler i foråret 2015 i forhold til foråret 2014. De ønsker at masteruddannel-

serne arbejder på at fastsætte en struktur, der gør, at lokaler kan ”kopie-

res” fra det ene semester til det andet. Dog udviser de andre uddannelses-

ledere forståelse for masteruddannelsernes ønske om at tage hensyn til 

den særlige gruppe af studerende, der er masterstuderende. Det er pro-

blematisk for masteruddannelserne, især i forårssemestrene, at lægge 

planlægningen af undervisningen i kasser, idet der skal tages højde for 

helligdage og da deres placering i uger rykker sig fra forår til forår, så vil 

der altid være flere såkaldte ændringer i placeringen af masterundervis-

ningen i forårssemestrene. 

 

Ad punkt 8: Studerende ind i fagmiljøerne 

Vi har svært ved at få masterstuderende til at engagere sige i studienævns-

arbejdet eller UFU-arbejdet. Hvis vi skal have de studerende til at engage-

re sig, så skal det være i tilknytning til den uddannelse, de studerende læ-

ser på og ikke som det er i både UFU og studienævn i tilknytning til mange 

uddannelser. Vi kunne få de masterstuderende til at engagere sig i udvik-

lingen og kvalitetssikringen af de enkelte uddannelser, hvis vi fik en orga-

nisationsstruktur inden for den enkelte uddannelse. Den idé bliver der ar-

bejdes videre med. 

 

Ad punkt 9: Udbud af tilvalgsfag på kandidat/bachelor 

Vi har mulighed for, at vi på masteruddannelserne kan tilbyde moduler på 

bachelor og kandidatuddannelserne. Ikke mastermoduler tilbudt til ba-

chelor og kandidatstuderende, men moduler konstrueret som valgfag på 

bachelor og kandidatuddannelserne. Så hvis nogen har mulighed og lyst til 

det, så er det bare at komme i gang. 

 

Man kunne måske også udvikle en tilvalgspakke på 60 ECTS til færdige 

mastere, så de blev kvalificeret til at søge en ph.d.  

 

Ad punkt 10: Kompendier 

Jeanette Magne Jensen er i dialog med biblioteket omkring fremstilling af 

kompendier. Biblioteket vil fremover prøve at finde litteratur fra under-

visningsplanerne online og resten skal i kompendierne. Så de studerende 

fremover vil få noget materiale trykt i et kompendium og resten vil blive 

lagt online på Blackboard. 

 

Ad punkt 11: Eventuelt 

 UFU godkendte datoerne for sommereksamen 2015. 

 Vedrørende tal for optagelse E2014: Inklusionsbølge ifølge af reformen 

kunne være årsag til stigningen i antal studerende på specialpædagogik. 
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En anden grund kunne være vores lukning af socialpædagogik. Faldet på 

positiv psykologi skyldes den nedsatte adgang til uddannelsen og dette 

skyldes mangel på ressourcer til at varetage undervisning, vejledning og 

eksamen. Vi kan højne markedsføringen for at tiltrække flere ansøgere. Vi 

kan også selv sørge for at tale om masteruddannelserne i alle sammen-

hænge. 

 Jeanette Magne Jensen skal deltage i møde med aftagerpanelet i novem-

ber. Hvad er det de siger og hvordan kan vi tilpasse vores masteruddan-

nelser til det? 

 

 

 

 

Godkendt i mailhøring 


