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Uddannelsesnævnsmøde på masteruddannelserne 

 
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Meddelelser 
3. Status på udviklingen af masterudbuddet på DPU 
4. Censorformandsberetning 2017 
5. Årlige statusser og forskningsdækning  
6. Undervisningsevaluering F2018 og E2018 
7. EVU Årsrapport 2017    
8. Eventuelt 

 

Ad punkt 1: Godkendelse af dagsorden 

Der blev tilføjet undervisningsevaluering E2018 under punkt 6. Herefter blev dagsor-

denen godkendt. 

 

 

Ad punkt 2: Meddelelser 

 

2.1 Deltagelse af studieleder 

Uddannelseskoordinatorposterne eksisterer ikke længere. På de ordinære ud-

dannelser varetages den post nu af afdelingslederne. På masteruddannelserne 

fastholdes et særskilt master-uddannelsesnævn, men uddannelseskoordina-

torposten forsvinder. Ledelsesforankringen af masteruddannelserne ligger 

http://www.e-pages.dk/aarhusuniversitet/1866/
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hos studieleder Eva Silberschmidt Viala, som fremover deltager i alle uddan-

nelsesnævnsmøderne. Det er stadig Jeanette Magne Jensen, som er forperson 

for uddannelsesnævnet. Der er en proces i gang, hvor Jeanette Magne Jensen 

skal videregive opgaver til bl.a. studieleder, masterkoordinatorer, modulan-

svarlige og masterstudiecentret. 

 

2.2. Status op optagelse 

Der er kommet et pænt optag på de uddannelser, der er blevet oprettet med et 

modul 1 her i E2018: 

 

DAV, Århus - 35 

Positiv Psykologi, Emdrup – 35  

Positiv Psykologi, Århus - 26 

Special- og socialpædagogik - 15 

Ledelse af uddannelsesinstitutioner - 18 

Vejledning - 24 

Voksnes læring og kompetenceudvikling – 26 

 

I alt 179 studerende på modul 1 starter her i efteråret 2018. Derudover er der 

studerende på modul 3. 

 

2.3. Ledelse af masterstudiecentret 

Merete Justesen orienterede om ny ledelsesstruktur i Arts Studier. Sissel 

Rendrup Johansen er fra 1. september 2018 leder af Efter- og videreuddan-

nelse i Arts Studier. 

 

Ad punkt 3: Status på udviklingen af masterudbuddet på DPU 

Eva Silberschmidt Viala orienterede om udviklingsprocessen. De fem forpersoner, in-

stitutleder, studieleder og uddannelseskoordinator afholdte et møde den 27. juni, 

hvor hver forperson fremlagde deres skitse til de fremtidige uddannelser. Der var 

sammenfald og synergier mellem de fem forslag til uddannelser. På mødet blev der 

ikke klarhed over, om der skulle være fem nye uddannelser eller færre, og derfor blev 

der afholdt endnu et møde den 23. august, hvor man diskuterede det yderligere. Den 

diskussion har givet anledning til, at der er udarbejdet en ny indstilling til institutle-

delsen, som skal behandles på institutledelsesmødet den 5. september. Indstillingen 

til institutledelsen bliver fremlagt på næste UN-møde. 

 

Der er opbakning fra ledelsen til, at der stadig skal være arbejdsgrupper med delta-

gelse af andre VIP på instituttet, og at der samtidig skal være en styregruppe. 

 

Udbuddet i E2019 er ikke afklaret. Hvis vi kan udvikle de nye uddannelser som sam-

menlægninger, så kan vi have et udbud på dem i E2020. Hvis vi ikke kan udvikle de 

nye uddannelser som sammenlægninger, så har vi tidligst et udbud i E2021. Beslut-

ningen om udbuddet i E2019 afventer et besøg i ministeriet. 

 

Studieleder ønsker at få diskuteret, hvordan medarbejderne kan blive involveret i 

processen. 
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Kommentarer: 

 Lotte Hedegaard Sørensen er indkaldt som international ekspert på Oslo Uni-
versitet, fordi de har en masteruddannelse i international specialpædagogik, 
som de gerne vil ændre. Udover to eksterne eksperter er der en overordnet 
ansvarlig, en faglig ansvarlig for uddannelsen og en studerende i gruppen, der 
skal komme med en indstilling til hvordan uddannelsen skal ændres. Grup-
pen har i processen bl.a. interviewet alle underviserne og nogle studerende. 
På den måde sikrede de sig, at involvere medarbejdere og studerende i pro-
cessen. 

 Inddragelse af medarbejdere kan også ske på anden måde end i arbejdsgrup-
per. Man kunne f.eks. interviewe medarbejderne i et miljø, for at sikre sig, at 
man får deres input med i udviklingsprocessen. 

 

 

Ad punkt 4: Censorformandsberetning 2017 

Rapporten er generelt positiv. Udannelsesnævnet synes dog ikke at enkelte 

uddannelser skal nævnes, med mindre alle uddannelser gennemgåes. Der er bl.a. en 

kommentar om eksamensformen på positiv psykologi. Den ”mindre” tunge 

eksamensform skyldes generelle regler på DPU og er ikke specifikt på positiv 

psykologi. Der er et for højt karaktergennemsnit på LAICS. Det er drøftet tidligere i 

uddannelsesnævnet. Måske skyldes det høje karatergennemsnit på LAICS deres 

særlige tilrettelæggelse af undervisningen og særligt kvalificerede studerende.  

 

Udannelsesnævnet vil gerne skærpe opmærksomheden hos censorerne generelt 

omkring karaktergivning (via censorformanden) og også gerne have det drøftet på 

koordinatormødet den 11. september. Jeanette Magne Jensen meddelte, at 

censorformanden er opmærksom på problemstillingen, og at der var fokus på dette 

på sidste møde mellem censorer og undervisere. 

 

De udenlandske censorer på special- og socialpædagogik (og tidligere 

specialpædagogik og socialpædagogik) er meget begejstrede for de studerendes 

faglighed, fordi de ikke gør det på samme måde i deres land. 

 

Generelt er opfattelsen, at det mundtlige forsvar ofte står alene, fordi nogle censorer 

ofte lægger meget vægt på det mundtlige. 

 

Ad punkt 5: Årlige statusser og forskningsdækning  

I forhold til kvalitetssikring, herunder årlige statusser og uddannelsesevalueringer er 

det vigtigt, at uddannelserne er tilknyttet fastansatte undervisere, således at forsk-

ningsdækningen er tilstrækkelig til at sikre forskningsbaseret undervisning. 

 

Den 24. august blev der afholdt et ledelsesmøde på DPU omkring forskningsdæknin-

gen på masteruddannelserne. Der var fokus på de uddannelser, der havde gule eller 

røde flag i de årlige datarapporter. 

 

Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog for voksne (DAV):  
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På baggrund af røde flag er der sket en reducering af aktiviteterne med henblik på at 

samle og fokusere VIP undervisningsressourcerne. Dette er sket via reduktion i antal-

let af hold, udbudssteder mv. Forskningsdækningen er højere i 2017 end den var i 

2016, så der er trods alt sket en positiv udvikling. 

 

MA i Dansk som andetsprog (DSA):   

DSA har ved seneste studieordningsændring justeret uddannelsens fokus, hvilket har 

betydet, at flere VIP fremadrettet vil kunne undervise på uddannelsen. Det har bety-

det, at uddannelsen er gået fra to røde flag i 2016 til et gult flag i Emdrup og et grønt 

flag i Århus i 2017, hvilket er en positiv udvikling.  

 

MA in Leadership and innovation in complex systems (LAICS):  

Det røde flag for VIP/DVIP ratio langt under grænseværdien bekymrer, og fremtidige 

udbud af uddannelsen bør overvejes også i lyset af den lave søgning.  

 

MA i Positiv psykologi:  

Uddannelsen ligger med 2 gule flag tæt på grænseværdien for grønne flag.   

 

Uddannelsesnævnet tilslutter sig de tiltag, uddannelserne har sat i værk for at højne 

forskningsdækningen af uddannelserne. 

 

 

Ad punkt 6: Undervisningsevaluering F2018 og E2018 

Svarprocenten er generelt forbedret. Der er lavere svarprocent på masterprojekthol-

dene end der er generelt. Dog skal det bemærkes, at nogle skemaer først er frigivet ef-

ter undervisningen er afsluttet på enkelte masterprojekthold. Ledelsen lægger vægt 

på, at svarprocenten skal op på mindst 75%. Især på EVU er det vigtigt, fordi mange 

spørgsmål i datarapporterne er baseret på evalueringen. Det har betydning for den 

samlede svarprocent, at semestret består i et almindeligt modul 2 og masterprojekt-

hold. 

 

Svarprocenten i F2018 er samlet på 57 %.  

 

For masterprojektholdene alene er svarprocenten på 49%. 

 

Uddannelsesnævnet gennemgår uddannelsernes kvalitative og kvantitative evaluerin-

ger. Uddannelsesnævnet har fokus på følgende områder: 

 

• Det samlede udbytte af undervisningen 

• Gode muligheder for tilbagemelding/vejledning vedr. faglige præstationer 

• Relevant for din professionelle udvikling 

• Inddragelse af praksiserfaring i uddannelsen 

• Undervisningsforløbet har bidraget til at forbedre mine færdigheder i at 

håndtere problemstillinger inden for fagområdet 

• De kvalitative evalueringer med righoldig data 

 

Voksnes læring og kompetenceudvikling 
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Det samlede udbytte af undervisningen er lavt på modul 2 voksnes læring og kompe-

tenceudvikling. Det samlede udbytte af undervisningen er lavt på modul 4, som har 

været sammenlæsning på specialpædagogik, sundhedspædagogik og sundheds-

fremme, vejledning og voksnes læring og kompetenceudvikling. Det bliver der taget 

højde for til forårets planlægning. Der var en gruppe studerende på det fælles hold, 

der var meget negative og det lagde en generel dæmper på hele holdet. På modul 4 

scores generelt lavt på om det er relevant for din professionelle udvikling. Den lave 

score er som sådan ikke overraskende, da undervisningen på modul 4 er bundet op på 

videnskabsteori, metodologi og på masterprojektets genre. Derfor er afstanden i un-

dervisningen til daglig praksis længere end på de andre tre moduler. Imidlertid ser 

UN et stort potentiale i, at underviserne på modul 4 viser de studerende, hvordan et 

videnskabsteoretisk og metodologisk perspektiv også er relevant for refleksion over 

daglig praksis og problemstillinger i daglig praksis.  

 

Vejledning 

Vejledning scorer som den eneste uddannelse højt på udbytte af uddannelsen på det 

fælles modul 4. Hvorfor er ikke klart. Det kan dog skyldes, at det er 5 ud af 9 stude-

rende, der har svaret. På modul 2 er der en lav score på muligheder for feedback. 

 

Dansk som andetsprog 

Meget lav svarprocent. 

 

DAV 

Flere DAV-hold har så lav en svarprocent, at det ikke giver mening at dykke ned i tal-

lene. Der er store svingninger i f.eks. det samlede udbytte af undervisningen 66%, 

99%, 24 %. Der er desuden stor forskel på evalueringen for Emdrup og for Århus. 

Forskellen giver anledning til, at uddannelsesnævnet har besluttet, at Jeanette Magne 

Jensen skal tage en snak herom med uddannelsens koordinator Bergthora Kristjans-

dottir. 

 

LAICS 

Lav svarprocent, men fine tal 

 

Ledelse af uddannelsesinstitutioner 

Svarprocenten er alt for lav. 

 

Positiv psykologi 

Uddannelsen er blevet udfordret på det videnskabelige niveau i bl.a. uddannelseseva-

lueringen. Uddannelsen har haft den tunge litteratur som supplerende og grundbøger 

som obligatorisk litteratur. Det bør vendes om, så grundbøger er supplerende. Desu-

den bør det faglige fællesskab styrkes. 

 

Stort forskel i det samlede udbytte af undervisningen mellem Århus og Emdrup på 

modul 4. Hvorfor? Uddannelsesnævnet besluttet, at Jeanette Magne Jensen skal tale 

herom med uddannelsens koordinator Ib Ravn. 

 

Special- og socialpædagogik 
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Første modul 2 på uddannelsen. Der er et lavt samlet udbytte. Der er specialiseringer 

på modul 2 og det er de studerende ikke tilfredse med. De vil ikke vælge noget for at 

fravælge noget andet. På modul 1 fungerede det hele sammen og på modul 2 bliver 

det adskilt.  

 

Specialpædagogik 

Dårlig samlet udbytte af undervisningen på det fælles modul 4. 

 

Sundhedspædagogik og sundhedsfremme 

På modul 2 har ingen valgt meget stort udbytte. Modulet er sociologisk og de stude-

rende siger i den kvalitative evaluering, at modulet tager noget tid at sætte sig ind i. 

 

Se tidligere kommentarer vedrørende modul 4 (under Voksnes læring og kompeten-

ceudvikling). 

 

Uddannelsesnævnet har følgende opmærksomhedspunkter: 

• For lav tilfredshed med mulighed for tilbagemelding/vejledning på faglig 

præstation (hvordan italesætter vi vejledning og feedback på uddannelserne? 

Ved de studerende, hvornår de får feedback og vejledning? Hvad er faglig 

præstation?) Besvarelserne kan hænge sammen med tidspunktet for spørge-

skemaet i forhold til vejledningsprocessen. 

• Relevansen af vores masteruddannelser for vores studerendes professionelle 

udvikling er generelt høj 

• Inddragelse af praksiserfaring er generelt på 75% eller derover (kun enkelte 

uddannelse skiller sig ud) 

• Forventningsafstemning på modul 4. Hvordan kan vi forbinde det viden-

skabsteoretiske og metodologiske med praksis? 

• Misforhold mellem tilfredshed i de kvalitative og kvantitative evalueringer. 

• Fleksibilitet og samlæsning fra evalF18 og dennes betydning for udviklingen 

af de nye uddannelser 

• For lav svarprocent på de fleste uddannelser … acceptabel svarprocent 75%? 

• Mulighed for fagligt fællesskab skal styrkes 

• Følg op på brug af skema til den kvalitative evaluering … for at sikre ensartet-

hed 

 

Det skal bemærkes, at de kvalitative evalueringer viser, at de studerende er meget 

glade for morgenkaffen, som serveres ved hver undervisningsgang. Blomsterne har 

også betydning for at skabe en god stemning på holdene. Måske skal vi overveje at 

servere frokost. 

 

Uddannelsesnævnet besluttede at have et punkt på næste møde om hvordan vi frem-

tidigt kan planlægge masterprojektforløbet. 

 

E2018 – spørgsmål 

Uddannelsesnævnet besluttede sig for at stille de samme tre spørgsmål som tidligere. 

Dels er spørgsmålene stadig gode og relevante og dels sikrer det en ensartethed, at 

der ikke kommer nye spørgsmål hver gang.  
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Uddannelsesnævnet besluttede tillige at stille de 10 supplerende EVU-spørgsmål til 

modul 1, for på den måde at få at vide, hvorfor de studerende har valgt den uddan-

nelse, de har valgt og hvorfra de havde kendskab til uddannelsen. 

 

Der er 3 AU-spørgsmål, 3 studienævnsspørgsmål, 3 uddannelsesnævnsspørgsmål, 5 

obligatoriske EVU-spørgsmål og til modul 1 yderligere 10 supplerende EVU-spørgs-

mål: 

 

Hvem Spørgsmål 

AU Jeg vurderer det samlede udbytte af undervisningsforløbet som  

AU Der har i undervisningsforløbet været gode muligheder for at få tilba-
gemelding/vejledning vedr. mine faglige præstationer 

AU Jeg har kunnet få faglig hjælp og støtte fra mine medstuderende på 
undervisningsforløbet 

SN Fagene/modulerne på semesteret er tilrettelagt, så arbejdsbyrden 
samlet set er hensigtsmæssigt fordelt over semesteret 

SN Det har været let at finde de praktiske informationer vedrørende fa-
get/modulet, som jeg har haft brug for 

SN Hvor mange timer forventer du i gennemsnit at have brugt om ugen 
på dette fag/modul når semesteret er slut (inklusive selvstædigt arbejde, 

gruppearbejde og eksamen) 

UN Undervisningsforløbet har styrket min faglighed 

UN Undervisningsforløbet har bidraget til at forbedre mine færdigheder i 
at håndtere problemstillinger inden for fagområdet 

UN Holdet har generelt bidraget til dialogen i undervisningen 

EVU  I hvilken grad er du samlet set tilfreds med den administrative sup-
port? (fx. information om studiet, IT-systemer, ansøgningsvejledning m.v.) 

EVU  I hvilken grad er du tilfreds med de fysiske rammer for uddannelsen? 

EVU  I hvilken grad er du samlet set tilfreds med det faglige fællesskab på 
uddannelsen? 

EVU  I hvilken grad er uddannelsen relevant for din professionelle udvik-
ling? 

EVU  I hvilken grad er det muligt for dig, at inddrage din praksiserfaring i 
uddannelsen? 
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Supplerende EVU-spørgsmål til modul 1: 

EVU  I hvilken grad har ønsket om faglig fordybelse motiveret dig til at 
vælge denne uddannelse? 

EVU  I hvilken grad har ønsket om nye jobmuligheder motiveret dig til at 
vælge denne uddannelse? 

EVU  I hvilken grad har ønsket om at udvide dit faglige netværk motiveret 
dig til at vælge denne uddannelse? 

EVU  I hvilken grad har ønske fra din arbejdsgiver om opkvalificering moti-
veret dig til at vælge denne uddannelse? 

EVU  I hvilken grad har ønsket om en bedre løn motiveret dig til at vælge 
denne uddannelse? 

EVU  I hvilken grad har du fået kendskab til uddannelsen via kolleger? 

EVU  I hvilken grad har du fået kendskab til uddannelsen via din arbejdsgi-
ver? 

EVU  hvilken grad har du fået kendskab til uddannelsen via venner og be-
kendte? 

EVU  I hvilken grad har du fået kendskab til uddannelsen via hjemmeside? 

EVU  I hvilken grad har du fået kendskab til uddannelsen via annoncer i 
fagblade/aviser? 

 

 

Ad punkt 7: EVU-årsrapport 2017 

Årsrapporten giver uddannelsesnævnet anledning til at reflektere over muligheden 

for samarbejder med f.eks. BSS. 

 

Ad punkt 8: Eventuelt 

Uddannelsesnævnet besluttede at afholde et ekstraordinært frokostmøde mandag 

den 10. september for at få information om institutledelsens beslutning den 5. sep-

tember 2018 og for at planlægge hvordan informationen skal formidles videre til ko-

ordinatorerne. 

 

 

Referatet er godkendt i mailhøring 

 

Bilag til mødet: 

Kvalitative evalueringer F18 

Kvantitative evalueringer F18 

Oversigt over evaluering F18 

Censorformandsberetning 2017 

Referat af ledelsesmøde vedrørende forskningsdækning 


