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Forslag til dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser 

a. Uddannelsesfagudvalget 

b. VIP Følgegruppe, IUP - EVU forum  

c. Skema med ressourcefordeling/VIP 

3. Status for listen med administrative ønsker  

4. Status for listen vedr. fællesforelæsningerne 

5. Timeøkonomi  

6. Evt. 

 

REFERAT 

 

1: Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen er godkendt. 

 

2: Meddelelser  

a. I har fået tilsendt en oversigt over medlemmerne i uddannelsesfagudval-

get. 

 

b. I har fået information om deltagerne i følgegruppen, som afholder første 

møde 30. januar 2013. 

 

c. Der er udarbejdet et skema over ressourcefordeling. På masteruddannel-

serne er der en uddannelsesleder, 15 koordinatorer og 26 modulansvarli-

ge. I forhold til masteruddannelsernes repræsentation i studienævnet er 

der en skævfordeling i repræsentationen for masteruddannelserne kontra 

kandidatuddannelserne. Der var et ønske om, at arbejde for at synliggøre, 

at modulansvarlige skal have timer. Der var ønske om ensretning af timer 

på tværs af AU Viden. 

 

d. Informationsmøde i København 21. marts kl. 17.00. Informationsmøde i 

Århus 20. marts kl. 17.00. I Århus er det kun for de uddannelser, der ud-
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bydes i Århus (dansk som andetsprog, underviser i dansk som andetsprog, 

dagtilbuds- og indskolingsdidaktik og positiv psykologi). Der er de samme 

midler til markedsføring i år, som der var sidste år. I markedsføringen vil 

der blive satset på fagblade og på IT. Det er instituttet, der afsætter midler 

til markedsføring. Vi satser på, at AU Viden kan rykke på det her område, 

så der kan blive afsat flere ressourcer til markedsføring. 

 

e. Katrine Dahl Madsen og Jonas Greve Lysgaard (koordinatorer for den 

fleksible masteruddannelse) har sagt ja til at være studievejledere for alle 

masteruddannelserne. Der er afsat 50 timer pr. semester til studievejled-

ning.  

 

f. Masteruddannelsen i medborgerskab bliver ikke udbudt i 2013. Den ud-

bydes forhåbentligt i 2014 i samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke. 

 

g. Evaluering af forårets undervisning. Der er modtaget 3 evalueringer 

(voksnes læring og kompetenceudvikling, modul 1 og modul 1 og 3 på le-

delse af uddannelsesinstitutioner). Øvrige modulers modulansvarlige skal 

sende deres evalueringsnotat til Merete Justesen. 

 

Evalueringspraksis F12/E12: Elektroniske spørgeskemaer vil være til-

gængelige ved sidste undervisningsgang, hvor der er sat tid af til, at de stude-

rende kan besvare spørgsmålene på deres medbragte PC. Derefter skal der 

være en mundtlig evaluering ml. underviser og studerende. Underviseren la-

ver en kort skriftligt opsamling, som en repræsentant for de studerende un-

derskriver, inden det sendes til UFU-lederen.  

 

I forhold til akkreditering er evaluering uhyre vigtig.  

  

h. Ansættelsesprocedure af D-VIP. Der er udarbejdet en procedure, som ud-

sendes snarest muligt.  

 

 

Punkt 3: Status for listen med administrative ønsker  

Der er kommet en del ønsker til administrativ support. Det blev besluttet, at Merete 

Justesen (evt. i samarbejde med Jeanette Magne Jensen) skulle samskrive ønskerne 

og fremsende en liste til følgegruppemødet den 30. januar 2013.  

 

Punkt 4: Status for listen vedr. fællesforelæsningerne 

Maria Marquard har indhentet forslag til fællesforelæsninger i efteråret 2013. Der 

er desværre kun kommet to forslag. Der var flere forslag på mødet. Det blev be-

sluttet, at Maria Marquard er koordinator på fællesforelæsningerne i efteråret 

(program, aftale med oplægsholdere).  
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Det er uklart, hvornår vi kan afholde fællesforelæsningerne. Datoen må ikke falde 

sammen med studiestarten på bachelor- og kandidatuddannelserne, da vi så ikke 

kan få lokaler nok. Det blev besluttet, at Merete Justesen skulle undersøge hvor-

når der var studiestart og herefter komme med forslag til datoer. 

 

Punkt 5: Timeøkonomi 

I 2012 er der ikke godkendt hverken budgetter og regnskaber i Tempus. Det skyldes 

to forhold. Det ene forhold er prioritering af administrationens arbejde – der har 

simpelthen ikke været administrative ressourcer til at løfte opgaven . Det andet for-

hold er, at det er uklart hvilke timetalsmodeller, der arbejdes efter på de forskellige 

uddannelser. I løbet af foråret 2013, vil der blive samlet op på denne opgave. 

 

Det er vigtigt, at I husker, at registrere timer i budgettet for foråret 2013 (fristen var 

15. november). Konsekvensen af manglende registrering af undervisere og timer i 

Tempus er manglende adgang til holdenes sider på eLearning. I kan få hjælp til tast-

ning i Tempus af Candy Clifforth. 

 

Punkt 6: Eventuelt 

Anne Larson: En studerende har ikke kunne aflevere sin eksamensopgave mellem 

jul og nytår. Den studerende havde fået at vide, at der stod en kasse til opgaveaf-

levering mellem jul og nytår og det gjorde der ikke. 

 

Gorm Hansbøl: Er utrolig glad for at masterteamet fungerer, hvor kandidatud-

dannelserne har lidt problemer. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Godkendt i mailhøring 

 

 


