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Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Jeanette Magne Jensen bød velkommen og der var en kort præsentationsrunde.  

Dagsordenen er godkendt. 

 

Ad 2) Meddelelser 

a. Efter masterdagen er der foregået en dialog mellem uddannelsesleder 

og Hanne Knudsen og Jens Erik Kristensen. De tre vigtigste pointer 

fra masterdagen er fremsat. Jeanette Magne Jensen har søgt midler 

til at forske i masterpædagogik. Masterstudiecentret skal bevares i sin 

helhed. Masteruddannelserne vil gerne have sit eget studienævn, så-

ledes at masteruddannelsernes uddannelsesfagudvalg bliver et egent-

ligt studienævn.  

 

b. Ændringer i studieordninger: I henhold til den nye eksamensbekendtgø-

relse er det igen muligt at tilbyde mundtlige gruppeeksaminer på bag-

grund af en skriftlig gruppeopgave. Det kræver ændring i studieordnin-

gens eksamensbestemmelser, hvis man vil indføre, at de studerende kan 

gå op til det mundtlige forsvar i gruppe. UFU har besluttet, at individuel 

eksamen altid skal være en mulighed på masteruddannelserne. Derud-
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over bør uddannelserne overveje om det skal være muligt at aflægge 

gruppeeksamen på alle uddannelsens moduler eller om et eller flere mo-

duler udelukkende skal være muligt at aflægge eksamen i individuelt. No-

tat om eksamensformerne og procesbeskrivelse udsendes tirsdag den 7. 

oktober. 

 

c. Optagelsestal. Der er sket end nedgang fra 2012-2013 på 77 og fra 2013-

2014 en nedgang fra 101. Positiv Psykologi har nedsat adgangsbegræns-

ningen og det forklarer 20 af de 101 i nedgang. Vi skal i gang med at tæn-

ke markedsføring anderledes. Der blev lavet en større markedsførings-

undersøgelse i foråret og hvad kom der ud af det? Det er ved at blive un-

dersøgt af AU kommunikation. I forhold til markedsføring i samarbejde 

med de to andre institutter på ARTS, er der påbegyndt en dialog. 

 

d. Her i løbet af efteråret skal instituttet tage stilling til hvilke uddannelser, 

der skal udbydes til næste september. Uddannelser der ikke blev oprettet 

i år, kan gå i dialog med uddannelsesleder Jeanette Magne Jensen om-

kring udbud til efteråret 2015, så Jeanette Magne Jensen kan bringe ud-

dannelsernes budskaber videre til studieleder/institutledelse. 

 

Ad 3) Evaluering af fællesforelæsninger E14 

Vi evaluerer på de første fællesforelæsninger her i efteråret og på tidligere års er-

faringer. Jeanette Magne Jensen oplyste, at fællesforelæsningerne i Århus  funge-

rer uhensigtsmæssigt – både logistisk og indholdsmæssigt. Vi skal finde temaer 

for undervisningen, der er  bredere og går meget mere på tværs. Forandringspro-

cesser, videnskabsteori, metodologi m.m. Man kunne også forestille sig, at lave 

fællesforelæsningerne mere workshoporienteret. Vi kunne søge midler til at flere 

uddannelser slog sig sammen og lavede noget på tværs, men det bliver nok en 

svær opgave. 

 

Kommentarer blandt koordinatorerne: 

 Afhold de to fællesforelæsninger på samme dag, så kan de studerende selv vælge 

om de vil deltage eller ej. 

 Ingen af de studerende på et specifikt hold kunne i en evaluering genfortælle hvad 

de havde hørt/lært. Det læringsmæssige udbytte er muligvis noget lavt. 

 Fagforankre fællesforelæsningerne til de enkelte uddannelser evt. i forhold til fle-

re uddannelser 

 De studerende dropper fællesforelæsningerne og laver vejledningsaftaler i stedet 

for. 

 Kunne vi finde noget der gik på tværs (og løse de logiske problemer der er), så sy-

nes jeg, at vi skal få det bedste ud af det. 

 DSA/DAV har problemer med at deltage i fællesforelæsninger og undervisning i 

forbindelse med fællesforelæsningerne, når det bliver placeret en anden ugedag 

end den dag, de plejer at have undervisning. 
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 Om eftermiddagen kan man arbejde videre med at fagforankre fællesforelæsnin-

gen. Det kræver at underviserne om eftermiddagen er til stede om formiddagen. 

 

Opsummering: 

Kan vi få flere ressourcer, så vi kan fagforankre informationerne fra fællesforelæsnin-

gerne på de enkelte moduler? De studerende føler, i hvert fald i København, at de er 

en del af et studiemiljø, når der er fællesforelæsninger. Uddannelserne/fagmiljøerne 

bør overveje, hvad det er der skal til, for at fællesforelæsningernes faglige indhold kan 

blive fagforankret på deres uddannelse, og som evt. også kan være relevant for de an-

dre masteruddannelser. Vi skal sikre, at forelæserne kender vores målgruppe.  

 

I forhold til planlægning af undervisning i foråret 2015, så er det  for sent at lave 

om på konceptet med fællesforelæsninger. Derfor opfordres alle uddannelser til 

at knytte undervisningen om eftermiddagen til indholdet af fællesforelæsninger-

ne, så der skabes en fagforankring for de studerende. Kom gerne med forslag til 

hvad fællesforelæsningerne i foråret skal indeholde. 

 

Ad 4) Afslutningsfest 
Nina Tange foreslår, at der bliver afholdt en fælles afslutningsfest. Positiv psyko-
logi har tidligere selv afholdt en afslutningsfest (for første årgang), men det var en 
krævende opgave i forhold til lokaler, invitationer, mad, oprydning m.m. Anden 
årgang var meget triste over, at der ikke blev afholdt en afslutningsfest. Det ville 
være skønt med en fest inden sommerferien efter eksamen. En fredag eftermid-
dag kl. 14/15 i aulaen i en halv time med tale, skål og bobler. Bagefter går uddan-
nelserne hver til sit i et par timer. Det behøver ikke at tage en hel aften, men om 
eftermiddagen og så et par timer frem. 

Kommentarer: 

 Kan man koble alumneforeningen på det? Så det er alumneforeningen der er vær-

ter? 

 I ”gamle” dage måtte de tage en ledsager med. God markedsføring, hvis de tager 

deres ledere med.  

 Tag gruppebilleder der kommer i avisen – billig form for markedsføring. 

Der var bred enighed om, at en afslutningsfest var en god ide. Jeanette Magne 
Jensen vil undersøge hvordan man kan gøre det og om vi kan skaffe midler til det. 

Ad 5) Alumnearrangement 
Merete Justesen informerede om Gerda, der er et alumnenetværk – ikke en 
alumneforening. Alle studerende, dimittender og ansatte kan blive medlem af 
Gerda. Alumneforeningerne kan få et link på Gerda til deres forening. Ikke alle 
vores alumneforeninger har det. Merete Justesen er ved at undersøge hvor mange 
masteruddannelser, der egentlig har en forening. AU kommunikation kan hjælpe 
foreningerne med at oprette en side på Instituttets side, hvortil der kan linkes fra 
Gerda. ARTS har ikke afsat midler til at arbejde med alumne, derfor koncentrerer 
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de medarbejdere, der er ansat i AU Viden til alumnearbejdet, sig primært om 
alumnearbejdet på BSS. 

Kommentarer: 

 DSA/DAV: Vi afholder en konference en gang om året for vores studerende og 

andre interesserede, hvor særligt inviterede dimittender deltager og fortæller om 

deres masterprojekter. Det er en meget positiv dag hvor vi viser vores dimitten-

ders kompetencer. Konferencen arrangeres af VIP. Dem udefra skal betale. Op-

lægsholdere skal ikke betale. Instituttet bidrager til arrangementet.  Alumnefor-

ening er et grundlæggende problem for DAV/DSA, da de studerende har et meget 

tæt knyttet miljø via deres arbejdspladser. 

 Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: Vores alumneforening afholder en dag 

om året for alle. De får støtte fra forskningsprogrammet. Alumneforeningen får 

hvert år en oversigt over titler på masterprojekter, så de kan holde øje med hvad 

der sker på området. 

 Kan vi ikke droppe fællesforelæsningerne og så lave en konferencedag, hvor de 

studerende kommer og fortæller om deres masterprojekter.  

 Det vil være meget problematisk at koble et hensyn til dem, der er færdige ind i de 

nuværende studerendes program. 

 

Opsummering: 

Hvordan får vi lavet alumneforeninger på de uddannelser, der ikke har dem? 

Vi skal have oprettet alumneforeninger. Der mangler retningslinjer for hvordan 

man gøre. Koordinatorer/uddannelsesleder kan komme og fortælle om hvordan 

man gør det på f.eks. modul 3. 

 

Ad 6) Kompendier 

Hanne Løngreen har talt med en fra AU Library om at de kunne hjælpe med 

kompendier. Jeanette Magne Jensen har efterfølgende selv talt med biblioteket, 

og det de kan være behjælpelige med, er at finde de tekster frem, som findes elek-

troniske. Det vil sige, at nogle tekster får de studerende elektronisk, andre bliver 

trykt i kompendiet. Problemet kan være, at de studerende gerne vil have det på 

tryk samlet. Jeanette Magne Jensen har aftalt med biblioteket, at der laves en pi-

lot på sundhedspædagogik og sundhedsfremme modul 2 i foråret 2015. 

 

Kommentarer: 

 Alt hvad der kan spare mig for tid til kopiering hilses velkommen.  

 Ærgeligt, hvis det kun er et link. Kan det ikke blive en pdf.-fil? 

 Dejligt at biblioteket vil hjælpe, så er de ansvarlige for at Copy-Dan reglerne 

overholdes. 

 Vi skal ikke undervurdere vores studerende. De finder trods alt litteratur. De kan 

godt finde ud af at noget findes elektronisk og noget er trykt i kompendiet. 
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 Vores studerende er meget forkælede. Vi har i forvejen en blanding af kompendi-

um og link. 

 Vi har forsøgt med en blanding imellem kompendium, link og noget de selv skulle 

søge frem. Ingen problemer med link, men problemer med det de selv skulle søge 

frem. 

 

Ad 7) Eventuelt 

Lis Hemmingsen advarede gevaldig mod at lægge undervisning en lørdag i star-

ten af semestret. Dagen før havde der været fest. Der var mildest talt ulækkert alle 

vegne. Derudover havde biblioteket lukket og alle systemer var også lukket ned. 

 

Anne Larson anmodede alle om at overveje lysten til at stille op til både studie-

nævn og uddannelsesfagudvalg. Der ligger en valgplan og valgcirkulære på nettet 

http://www.au.dk/om/organisation/valg/. 

 

 

Referatet er godkendt i mailhøring 

 

http://www.au.dk/om/organisation/valg/

