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Ad 1) Godkendelse af dagsorden 
Jeanette bød velkommen. Meddelelsespunkterne blev byttet rundt, herefter blev 
dagsordenen godkendt. 
 

Ad 2) Meddelelser 

a. Dan Fog Enevoldsen meddelte, at man på KA og BA laver pensumli-

ster i E2017 i stedet for kompendier. Biblioteket kvalificerer pen-

sumlisterne og lægger materialet på semesterhylden og hjælper de 

studerende med hvor de kan finde resten. Der bliver ikke lavet hver-

ken trykte eller elektroniske kompendie. Opgavens omfang er for 

biblioteket ikke kendt og derfor er det aftalt, at masteruddannelser-

ne for E2017 stadig får trykte kompendier. De nye Copydan regler er 

at man må kopiere maks. 20 % dog maks. 50 sider. Tidligere var 

maks. 20 sider. Hvis I har kompendiet elektronisk, så send det til 

Dan Fog Enevoldsen. Hvis I ikke har det elektronisk, så send det til 

receptionen, som kan scanne det ind for jer.  

 

 

Møde for masterstudiekoordinatorer, –modulansvarlige og -undervisere 

Møde den 7. marts 2017 

Tid: 13.00 – 14.30 

Lokale: D120 

 

 

Deltagere: Jeanette Magne Jensen, Bergthora Kristjansdottir, Claus Haas, Vibe Aarkrog, Søren 

Langager, Anna Kathrine Frørup, Nina Tange, Venka Simovska, Ida Juul, Anne-Marie Eggert Ol-

sen, Asger Sørensen, Frans Ørsted Andersen, Stig Roesen, Dan Fog Enevoldsen (under meddelel-

sespunktet kompendier) og Merete Justesen (referent). 
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Kommentarer:  

 Må man lægge materiale på BB? Dan oplyste, at det må man 

gerne, men det skal oplyses til Copydan. Reglen er den samme, 

20 %, 50 sider. Dan skal i givet fald have besked, så Copydan 

kan blive informerer. AU betaler en afgift pr. studerende hvert 

år til Codydan.  

 Der var lagt op til, at kompendierne skulle være elektroniske. 

Hvorfor er man gået væk fra det? Dan oplyste, at man vil 

skærpe de KA og BA studerendes evner til selv at anskaffe litte-

ratur. 

 Det er problematisk for masterstuderende, da de ikke har den 

tid til rådighed. Masterstuderende er heller ikke til stede udover 

til undervisningen, så de vil få svært ved at skaffe den fornødne 

litteratur. Derfor vil masteruddannelserne gerne undgå ude-

lukkende at benytte pensumlister. 

 Hvad er deadline? Der er to ugers leveringstid. Fristen bliver 

omkring 1. juni, så de studerende kan købe kompendier, når de 

er til eksamen i juni. 

 Vores studerende vil gerne have elektroniske kompendier. Dan 

svarer, det kan vi godt finde ud af at gøre. Man kunne godt la-

ve en løsning, hvor nogle uddannelser får trykte kompendier 

og andre får elektroniske. 

b. Evalueringsrapporten fra biblioteket er sendt ud. For at opnå en 

større aktivitet er det vigtigt, at underviserne reklamerer for biblio-

tekets tilbud. 

c. 9. maj er frist for undervisningsplaner og budgetter. Der kommer 

nye skabeloner til budgetterne, så brug ikke de gamle budgetskabe-

loner. Nye skabeloner kommer cirka primo april. Fordeling af timer 

til modul 1-3 skal afklares, så der kan laves budgetskabeloner til 

hver enkelt modul. 

d. 31. maj 2017 afholdes censormøde af censorformandsskabet, hvor 

underviserne også inviteres, så sæt kryds i kalenderen. 
 

 

Ad 3) Studieordningsrevisioner, status 

Vi har været i gang med uddannelseseftersynet på masteruddannelserne i 2 år og vi 

er inde i slutspurten nu. Det er der kommet to nye uddannelser ud af: Master i 

Myndighed og medborgerskab og Master i Specialpædagogik og socialpædagogik. 

Der kommer også en nyrevideret masteruddannelse i dansk som andetsprog. De 

resterende uddannelser er også blevet revideret.  

 

Jeanette takkede for det store arbejde, alle har budt ind med til dette arbejde.  

 

På sidste studienævnsmøde blev masteruddannelsernes struktur godkendt.  
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Strukturen er: 

Titler på de faglige moduler 

Modulernes ECTS vægtning 

Prøveform 

Censurform 

Bedømmelsesform. 

 

Inden mødet blev der afholdt et møde mellem Jeanette Magne, Stig Roesen og stu-

dieleder Eva Silberschmidt Viala. Studieleder har bedt om, at der foretages en ens-

retning af prøveformerne, så en synopsis i omfang er det samme på alle uddannel-

ser. På samme møde var der forslag til en del tilretning af teksterne i studieordnin-

gerne. De rettelser foretages af Jeanette og Stig og kun med involvering af fagmil-

jøerne, hvis det skønnes relevant og nødvendigt. Mange af rettelserne omkring 

prøveformer er ensretning og er ikke til forhandling.  

 

Studienævnets medlemmer har også giver skriftlig feedback på studieordningerne, 

som også skal indarbejdes i studieordningerne i samme runde. 

 

De ensrettede prøveformer: 

Prøveform Omfang B/IB Gradueret Censur 

Skriftlig bunden 24 timers 

opgave (DAV, m1)  

?   Gradueret Ekstern bedøm-

melse 

Skriftlig fri hjemmeopgave 12-15 sider Bestået / 

ikke bestået 

(DAV) 

Gradueret 

(master) 

Intern/ekstern 

bedømmelse 

Mundtlig fri m. synopsis 5-7 sider + 

30 min. 

  Gradueret Intern/ekstern 

bedømmelse 

Fri skriftlig hjemmeopgave 

(DAV), m4) 

20–30 sider   Gradueret Ekstern bedøm-

melse 

Portfoliomappe 10-15 sider Bestået / 

ikke bestået 

 Intern bedøm-

melse 

Masterprojekt/Fri skriftlig 

hjemmeopgave med 

mundtlig 

40–45 sider 

+ 45 min. 

 Gradueret Ekstern bedøm-

melse 
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Studienævnet har besluttet, at graduerede og/eller mundtlige eksaminer altid er 

med to bedømmere. Studienævnet har besluttet, at der skal være et minimum og et 

maksimum på eksamensopgaver. Hvis uddannelserne har meldt andre normer ind 

i deres udkast til reviderede eller nye studieordninger, vil disse blive rettet til ud fra 

ovenstående ensretning. 

 

Vi har haft 9 studieordninger i proces, hvilket er og har været et stort arbejde for 

alle. 

 

Ad 4) KAV/vejledningsdage 

KAV – Kollektiv akademisk vejledning er et Udviklings- og forskningsprojekt. 

 

Konklusioner som ledelsen står på mål for: 

 gode erfaringer, der også rummer nogle udfordringer (både hos studerende og 

VIP) 

 godt for de studerende: bidrager med at understøtte de studerendes netværk, 

og giver dem mere tid til at arbejde med deres opgaver 

 understøtter de studerende i, at de er (indsigtsfulde) ressourcepersoner; de får 

øje på hinanden 

 opøver argumentation som understøtter eksamenssituation 

 fordelene for VIP … 

 få øje på egne særlige ressourcer 

 

I forbindelse med besparelserne har masteruddannelserne fået 2 dage til vejled-

ningsaktiviteter, som bl.a. kan bruges til kollektiv akademisk vejledning. De to da-

ge kan I gøre med, hvad I vil. I kan lægge dem over 2 dage, 1 dag, ½ dag. 

 

Kommentarer: 

 Er der nogen skabelon? Svar: I bogen kollektiv akademisk vejledning er der 

en model. 

 Et ekstra plus er, at de studerende får øje på deres egne særlige ressourcer. 

 Ligger der noget, som viser, at karaktererne bliver højere eller frafaldet bliver 

mindre? Lige nu kigger projektet på hvordan det er gået efter eksamen, så p.t. 

er der ikke kvantitative resultater. 

 Forberedelsesnormen til de to vejledningsdage er forkert meldt ud i første 

omgang. Der er en forberedelsesnorm på 2 ½. KAV er som begreb ikke omfat-

tet af arbejdstidsaftalen. KV er omfattet, men indeholder en specifikation over 

hvad dette indeholder og det er ikke aktiviteter, der er særlig forberedelse til.  

 Man bør overveje ikke at benytte to dage, da de studerende i forvejen har 

svært ved at få fri fra arbejde. 

 Efter min mening er KAV undervisning. Så jeg forstår ikke hvorfor der er en 

lavere norm.  

 KAV er blevet et begreb om undervisning. Begrebet skal slankes. Som KAV er 

lagt op til i dag, er det forberedelsestungt. 
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 Vi vil gerne have en liste over hvad vi må. For de to gange 6 timer gange 2 ½ 

er 30 AT og det svarer til den undervisningsdag, der er sparet væk. 

 Vi har overvejet, at fordele timerne til vejlederne, så vi har mere tid til vejled-

ning. 

 Vi har prøvet at lave KAV. Hvor vi tidligere har lavet skypevejledning indivi-

duelt med de studerende, kræver KAV at de studerende sidder sammen. Og 

det betyder mere rejsetid til de studerende og det er de ikke glade for. 

 

Tak for jeres indspark. De her to vejledningsdage har vi fået som 2 gange 6 gange 2 

½ timer og dem kan vi planlægge som vi lyster. Hvis I vil bruge det som en ekstra 

undervisningsdag, så gør I det. 

 

 

Ad 5) Evaluering E2016 

Svarprocenten samlet for masteruddannelserne er på 49 % og det er vi ikke tilfred-

se med.  

 

Antal moduler Mulige re-

spondenter 

Respondenter Svarprocent 

25 614 300 49 % 

 

Oversigt over svarprocenterne på de enkelte uddannelser: 

Uddannelse Antal 

modu-

ler 

Mulige re-

spondenter 

Responden-

ter 

Svarpro-

cent 

DAV/DSA 8 293 104 35 % 

LAICS 2 36 16 44 % 

Ledelse af uddannelses-

institutioner 

2 33 20 60 % 

Positiv psykologi 4 103 47 45 % 

Socialpædagogik 1 10 6 60 % 

Specialpædagogik 2 23 20 86 % 

Sundhedspædagogik og 

sundhedsfremme 

2 35 30 85 % 

Vejledning 2 37 26 70 % 
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Voksnes læring og kom-

petenceudvikling 

2 44 31 70 % 

I alt 25 614 300 49 % 

 

Kommentarer:  

 Vi vil gerne bidrage til en højere svarprocent. Men det kræver, at man kan se 

en mening med spørgsmålene. Jeanette svarer: Der er 3 AU spørgsmål, 3 SN 

spørgsmål, 3 UN spørgsmål og 5 EVU-spørgsmål. De eneste vi selv har ind-

flydelse på er de 3 UN spørgsmål. De 5 EVU-spørgsmål  skal bruges til de 1 

årige statusser og 5-årige uddannelsesevalueringer.  

 Det er muligt, at modulansvarlige tilføjer spørgsmål. 

 Er 50 % for lavt?  

 

 

De kvalitative evalueringer viser, at vi har gode uddannelser: 

 

• Generelt har de studerende positivt fagligt udbytte af undervisningen 

• De møder fagligt dygtige og engagerede undervisere 

• Lægger vægt på dialogisk undervisning, hvor praksis er i fokus (studenter 

input) 

• Netværk, få øje på og udnytte hinandens forskelligheder i faglig erkendelse 

– bidrager med andre perspektiver 

– forskellighed er en styrke, skaber et udvidet refleksionsrum  

– Invitere tidligere studerende ind i undervisningen 

• ”Walk the talk”: Ikke altid sammenhæng mellem viden om didaktik og or-

ganisering af undervisningen. For meget røv-til-sæde/powerpointoplæg?  

• Kan vi udnytte ‘tiden-i-mellem’ bedre? Vægter casearbejde og workshops. 

Understøtte aha-oplevelsen ‘der hjemme’? 

 Arbejdet med problemformulering og opgaven kan sættes bedre i spil i for-

hold til modulets læringsmål (kollektive vejledningsdage) 

• Fylder opgaven for meget i undervisningen? 

 Skoleområdet som en sten i skoen, de ikke kan se sig ud over … kan vi blive 

endnu tydeligere i brobygningsarbejdet? 

 Bedre introduktion til BB (40% er enige/delvist enige i, at BB er frugtbar 

for læringsudbyttet) 

 Hvad er feedback? Hvornår oplever de studerende at få feedback? Hvordan 

kan vi understøtte feedback … italesætte den? 

 Fællesforelæsningerne fremover? Godt og dårligt format (faglig-

hed/forkælelse/forbindelse) 

• Skabe sammenhængen fra forelæsningen til dannelse/praksis (lægge stien) 
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Ad 6) Eventuelt  

Intet 

 

Godkendt i mailhøring 


