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REFERAT 

 

Møde for masterkoordinatorer og modulansvarlige den 12. november 2012 kl. 13.30-16.00 

Deltagere: 

Gorm Hansbøl 

Maria Marquard 

Karen Lund 

Nina Tange 

Bjørg Kjær 

Ole Henrik Hansen 

Helle Merete Nordentoft 

Bent Andreasen 

Anne Larson 

Anna Skyggebjerg 

Kristina Mariager-Andersson 

Hanne Knudsen 

Lis Hemmingsen 

Jeanette Magne Jensen 

 

 og Merete Justesen (referent) 

 

Forslag til dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Velkommen ved Gorm Hansbøl - ny uddannelsesleder - herunder en hurtig præsentationsrunde af 

alle koordinatorer / modulansvarlige. 

3. Status for undervisningsplaner for F2013. 

4. Studienævnsmøde torsdag d. 22.11. - hvad synes I uddannelseslederen skal tage med fra 

masteruddannelserne? 

5. Kort redegørelse for proces vedrørende strukturændringer for EVU ved uddannelsesleder Gorm 

Hansbøl (VIP) og Merete Justesen (TAP). 

6. Modul 4 i foråret 2013 

7. Koordinator for den fleksible masteruddannelse/studievejleder 

8. Eventuelt 
 

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt. 
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Punkt 2: Velkommen ved Gorm Hansbøl - ny uddannelsesleder - herunder en hurtig præsentationsrunde 

af alle koordinatorer / modulansvarlige 
Gorm Hansbøl præsenterede sig selv. Gorm meddelte, at han ville tage en runde møder med de forskellige 

uddannelsers koordinatorer. Koordinatorerne var velkomne til at invitere modulansvarlige med til 

møderne. Ideen med møderne er at få afdækket, hvilke behov hver enkelt uddannelse har. Gorm Hansbøl 

er koordinator for masteruddannelsen i medborgerskab. Alle tilstedeværende præsenterede sig selv. 

 

Punkt 3: Status for undervisningsplaner for F2013 

London-modellen skal følges. Dem der ikke har fulgt den, vil blive bedt om at bruge den. 

25 % må være eksterne. I tilfælde af overskridelse vil uddannelsesfagudvalget bede studielederen om at 

tage stilling.  

 

Punkt 4: Studienævnsmøde torsdag d. 22.11. - hvad synes I uddannelseslederen skal tage med fra 

masteruddannelserne? 
Der var ønske om igen at rejse problematikken omkring administrativ støtte til masterkoordinatorer og –

modulansvarlige.  

Punkt 5: Kort redegørelse for proces vedrørende strukturændringer for EVU ved uddannelsesleder Gorm 

Hansbøl (VIP) og Merete Justesen (TAP) 

Fra 1. januar 2013 overgår administrationen af masteruddannelserne fra AU Studieadministration til AU 

Viden. Ledelsen har ønsket at styrke efter- og videreuddannelsesområdet og mener at kunne gøre det ved 

bl.a. at samle de administrative ressourcer et sted. Der er krav om en øget vækst på området på 50 % inden 

for de næste fem år. Vækststigningen dækker alle hovedområder.  

Fem medarbejdere i AU Studieadministration flytter til AU Viden 1. januar 2013. Det drejer sig om Hilde 

Bollen, Michael Wendelborg, Janni Larsen, Stig Roesen og Merete Justesen. Alle medarbejdere overgår med 

100 %. 

Koordinatorerne ønskede at protestere imod at få information så sent. De vil gerne tages med på råd.  

I forbindelse med oplysningen om flytning af området til AU Viden ønsker gruppen igen at synliggøre hvilke 

administrative opgaver, de varetager, som kan varetages af administrativt personale. Det blev besluttet, at 

Jeannette Magne Jensen starter en liste over opgaver, som rundsendes til resten af gruppen.  

 

Punkt 6: Modul 4 i foråret 2013 
Jeanette Magne Jensen og Helle Merete Nordentoft er i gang med at planlægge og udvikle 

metodeseminarerne på modul 4. Studielederen har tildelt os 105 AT til udvikling af modul 4.  

 

Metodeseminarer bliver afholdt 4. februar og 21. marts for almindelige studerende og den  

16. marts for SVU-studerende (studerende der læser masterprojektet på fuld tid). 

 

Desuden bliver der afholdt et seminar for alle der vejleder på modul 4 den 11. januar fra 11-14. Seminaret 



 
 

AU STUDIEADMINISTRATION, ARTS 
AARHUS UNIVERSITET 

 
er et led i udviklingen af modul 4, hvor der skal erfaringsudveksles mellem uddannelsernes gode erfaringer 

med forskellige redskaber/metoder. Bl.a. ”kollektiv akademisk vejledning”, som masteruddannelsen i 

vejledning har rigtig god erfaring med. 

Jeanette Magne Jensen og Helle Merete Nordentoft blev opfordret til at holde endnu et seminar senere i 

semestret, hvor alle der ikke kan den 11. januar, kan deltage. 

Datoer meldes til koordinatorer og studerende snarest muligt. 

 

 

Punkt 7: Koordinator for den fleksible masteruddannelse/studievejleder 
Det blev oplyst, at Jonas Greve Lysgaard og Katrine Dahl Madsen er blevet koordinatorer på den fleksible 

masteruddannelse.  

Punkt 8: Eventuelt 
Fællesforelæsningerne blev diskuteret lidt. Der var gode og dårlige erfaringer med fællesforelæsningerne. 

Nogle uddannelser har ligefrem boycuttet forelæsningerne. I forhold til akkreditering er det også vigtigt, at 

forelæsningerne er relevante. Der var generelt ønske om mere relevans i forelæsningernes indhold. Det 

blev understreget, at man skulle være opmærksom på, at forelæsningerne havde to formål. Et fagligt og et 

socialt. Der var især ønske om forelæsninger i ”viden i praksis”, som alle masterstuderende er 

interesserede i og som er relevant for alle. Det blev besluttet, at Maria Marquard skulle starte en liste over 

gode emner til fællesforelæsningerne. 

Maria Marquard er medlem af et Nordisk netværk, hvor de har prøvet at lave en nordisk master inden for 

voksenuddannelse. Det er ikke lykkedes. I stedet er de ved at lave en hjemmeside med beskrivelse af de 

forskellige landes forskellige uddannelser og deres moduler. Meningen er at studerende skal kunne vælge 

moduler fra andres landes uddannelser som en del af deres egen uddannelse. Det er dog vigtigt, at de 

studerende søger om forhåndsgodkendelse i studienævnet først. I den forbindelse er det også vigtigt, at 

modulerne er fra danske masteruddannelser eller tilsvarende udenlandske uddannelser og at indholdet er 

fagligt relevant og kan dække læringsmålene i det/de moduler, det skal erstatte, ellers får studienævnet 

svært ved at kunne forhåndsgodkende en merit.   

 
Søren Frandsén har sendt noget med cirkler/æg vedrørende VIP’erne timer til uddannelseslederen, som 
skal videreformidles til koordinatorerne/modulansvarlige. Det er uvist om det er modtaget af en 
masteruddannelsesleder, så derfor er det besluttet, at bede Søren Frandsén om at sende det til Gorm 
Hansbøl, som kan formidle det videre til gruppen. 
 
Der er 6 VIP, der stiller op til masteruddannelsernes uddannelsesfagudvalg. 
 
Det blev besluttet, at afholde koordinatormøde i forbindelse med medarbejderseminaret på modul 4 den 
11. januar. Koordinatormødet afholdes fra kl. 10-11.  
 

Referatet er ikke godkendt 
 


