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8. Alumnearrangement 15. november 2013 
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REFERAT 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt 

 

2. Meddelelser 

a. Proces for oprettelse og nedlæggelse af uddannelser på ARTS. Dekana-

tet vil kigge på en række kvantitative elementer og ud fra det vil man ta-

ge stilling til om uddannelser skal nedlægges eller om der skal oprettes 

nye uddannelser. Den 29. oktober skal vi melde tilbage hvilke uddannel-

ser, der skal udbydes i E014. Uddannelsesleder Gorm Hansbøls ud-

gangspunkt er, at alle uddannelser udbydes i E2014. De enkelte uddan-

nelser bliver involveret i beslutningen, da der ikke er grund til at udbyde 

uddannelser, hvor det faglige miljø ikke ønsker at uddannelsen udbydes.  

 

3. Økonomi – nye timetalsmodeller 

Ny timetalsmodel blev uddelt på mødet. Der har været et ønske fra studieledel-

sen om at harmonisere de forskellige timetalsmodeller, der har været. Der er 
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enkelte undtagelser, fordi nogle masteruddannelser har nogle bindinger forskel-

lige steder. Modellen er gældende for F2014, men nye normer, der meldes ud af 

dekan Mette Thunø kan få indflydelse på timetalsmodellen 

 

Vedrørende timerne til masterprojekt, så er der 72 AT til hvert udbudt modul 4 

(normaludbud). Uddannelserne må gerne slå sig sammen. Modulkoordination er 

inkl. i de 72 AT. De enkelte uddannelser bestemmer selv hvordan de vil tilrette-

lægge undervisningen.   

 

I forhold til de nye timer til undervisning på modul 4, så skal I til at gå i gang med 

at planlægge noget undervisning på modul 4 nu. I den forbindelse vil Merete Ju-

stesen udsende de fastlagte datoer for Akademisk skrivecenters workshops. 

 

Koordinator og modulansvarlig forventes at være fastansatte VIP. 

 

Koordinator må højst være modulansvarlig for et modul.  

 

4. Markedsføring i klynger 

Uddannelsesleder Gorm Hansbøl vil gerne styrke markedsføringen af masterud-

dannelserne. Det kan f.eks. gøres ved at uddannelserne markedsføres i grupper 

og ikke alle uddannelserne samlet. 

 

Forslag til grupper: 

Masteruddannelsen i positiv psykologi 

Masteruddannelsen i ledelse af uddannelsesinstitutioner 

 

Masteruddannelsen i socialpædagogik 

Masteruddannelsen i specialpædagogik 

Masteruddannelsen i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik 

Masteruddannelsen i grundskoleundervisning 

Masteruddannelsen i læse- skrivedidaktik 

 

Masteruddannelsen i medborgerskab 

Masteruddannelsen i dansk som andetsprog (DSA) 

Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog for voksne (DAV) - det er ik-

ke en master 

 

Masteruddannelsen i sundhedspædagogik og sundhedsfremme 

Masteruddannelsen i voksnes læring og kompetenceudvikling 

Masteruddannelsen i vejledning 

 

Dertil kommer fleksibel master og mastermodul som enkeltfag. 

 

Kommentarer fra deltagerne: 
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 Det er oplagt at koble masteruddannelserne i voksnes læring og kompeten-

ceudvikling, vejledning og sundhedspædagogik og sundhedsfremme på 

PIAAC - Programme for the International Assessment of Adult Competencies 

 Der er nogle problemer med sammensætningerne af uddannelserne i klyn-

gen med masteruddannelserne i socialpædagogik, specialpædagogik, dagtil-

buds- og indskolingsdidaktik, grundskoleundervisning og læse- og skrivedi-

daktik. Kan den klynge ikke deles op i skolerelateret og socialt. Relevant 

f.eks. at markedsføre socialpædagogik og specialpædagogik hos UCC, da de 

nu skal indføre linjefag på pædagoguddannelsen. 

 God ide at få lavet artikler af og om dimittenderne. 

 Det er også vigtigt, at vi positionerer os i forhold til andre. Hvad er det vi 

kan, som de andre ikke kan. 

  Hjemmesiderne er også relevante. Alt det I kan gøre er der go for. Så pres 

på og få relevante informationer på hjemmesiden. Er der økonomi i de øn-

sker I har til markedsføring, så skal det via uddannelsesleder Gorm Hansbøl.  

 

Markedsføringen har ikke været god nok, men det bliver bedre end det det hidtil 

har været. 

 

5. Fællesforelæsninger 

Det er besluttet, at give flere ressourcer til fællesforelæsningerne, så der nu tilbydes 

fællesforelæsninger både i København eller Århus. Vi har også fået grønt lys til at in-

ternationalisere lidt og det kunne f.eks. ske på modul 2. 

 

Vi har erfaring med at nogle gode fællesforelæsninger er med til at skabe et godt 

studiemiljø. 

 

Forslag til fællesforelæsninger på modul 2 i foråret 2014: 

 

København  

07.02.14 Ove Korsgård, ”Medborgerskab, erindring og fællesskab” 

11.04.14 “Superdiversity, integration” 

Monder Ram professor at University of Birmingham. From diversity to super diversi-

ty a challenge and opportunity for the educational system” 

http://www.birmingham.ac.uk/staff/profiles/business/monder-ram.aspx  

Alternativt :  

Alejandro Portes professor Princeton university 

http://www.princeton.edu/sociology/faculty/portes/  

 

Århus 

31.01.14 Prof. Hans Siggård, IUP/AU ”Videnskabsteori” 

04.04. Ove Korsgård, ”Medborgerskab, erindring og fællesskab”  

 

http://www.birmingham.ac.uk/staff/profiles/business/monder-ram.aspx
http://www.princeton.edu/sociology/faculty/portes/
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Der var udtalt ønske om en anden placering af fællesforelæsningerne. Evt. en tors-

dag og gerne om eftermiddagen. Datoerne og tidspunktet bliver ikke ændret vedrø-

rende F2014, men det er noteret.. 

 

6. Eksamensevaluering 

Masterstudiecentret har udarbejdet en evaluering over sommereksamen. Evaluerin-

gen var på flere punkter ubrugelig.  

Uddannelsesfagudvalget har behandlet evalueringen og kan på baggrund af denne 

konstatere, at ud fra oversigten ikke var muligt at konkludere noget ud fra de oply-

ste tal, da det var vanskeligt at aflæse sammenhængen mellem tilmeldte til eksamen 

og antal studerende, der havde gennemført eksamen på de enkelte uddannelser. 

  

Evalueringens øvrige kommentarer gav anledning til at pointere, at det er vigtigt, at 

det nye masterstudiecenter benytter evalueringen til at udstikke klare retningslinjer 

for udpegning af vejledere samt frister for eksamenstilmelding.   

 

Koordinatorerne og de modulansvarlige skal endvidere oplyses om, at disse ret-

ningslinjer er bindende.  

 

Ved kommende evalueringer anbefales en opdeling af eksaminer på de enkelte ud-

dannelser og moduler, så man kan aflæse forholdet mellem tilmeldte til eksamen og 

antal studerende der gennemfører eksamen. 

 

7. Hjemmesiderne 

Det er relevant for jer at arbejde med hjemmesiderne. Lisbeth Hartmann er kon-

taktperson i den forbindelse. 

 

8. Alumnearrangement 15. november 2013 

Der var et vellykket arrangement sidste år. Det vil vi forsøge at gentage i år. Der vil 

være overrækkelse af eksamensbeviser, faglige oplæg og middag om aftenen. Der 

bliver i år sendt ud til alle dimittender og igangværende studerende på modul 3 og 4 

med post. Men de får at vide, at hvis de fremover vil inviteres til sådanne arrange-

menter, så skal de melde sig ind i Gerda. Bladet Augustus kan man få tilsendt gratis. 

Programmet sendes ud til koordinatorerne, som bedes formidle det videre til alum-

neforeningerne.   

 

9. Lokaler 

ARTS har besluttet at overgå til et fælles lokalesystem. Systemet er samtidigt et un-

dervisningsplanlægningssystem, som ud fra givne oplysninger kan placere undervis-

ningen tidsmæssigt og finde lokaler. Det er dog godkendt, at masterstuderende har 

særlige behov for tidligt at vide, hvornår der er undervisning, da de masterstude-

rende som udgangspunkt er fuldtidsarbejdende. Derfor vil masteruddannelserne få 

tildelt lokaler tidligere end andre uddannelsestyper. 
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Der var flere deltagere, der havde oplevet problemer med udstyr i lokaler – mang-

lende flip-over, manglende flip-overpapir, manglende tusser m.m. Merete melder 

det videre i systemet til serviceafdelingen. 

 

10. Eventuelt 

Det tager lige nu mindst halvandet år at få udbudt en ny uddannelse. Når vi er insti-

tutionsakkrediteret, så vil sagsbehandlingstiden være mindst 10 uger. Institutions-

akkrediteringen forventes at være på plads E15/F16. Hvis vi er institutionsakkredite-

ret i E15 og arbejdet med at udvikle en ny uddannelse sker i E15, så vil en ny uddan-

nelse kunne starte i september 16. 

 

Arts arbejder med en ny kvalitetspraksis, som I alle vil blive orienteret om. 

 

 

 

 

 

Referatet er godkendt i mailhøring 


