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EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE, ARTS 

AU VIDEN 
AARHUS UNIVERSITET 

 

12. møde den 11. november 2013 kl. 11-13.00 

Lokale A416  

MasterUddannelsesFagUdvalgsmøde 

 

Deltagere: 

Gorm Hansbøl (Uddannelsesleder) 

Frans Ørsted Andersen 

Anne Larson 

Kristine Mariager-Anderson  

 

Tilforordnede:  

Stig Roesen og Merete Justesen  

 

UddannelsesFagUdvalgsmøde på masteruddannelserne 

 

Forslag til dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt 

2. Meddelelser 

a. Dimittenddagen den 15. november er desværre aflyst på grund 

af for få tilmeldte (31 tilmeldte ud af 2100 inviterede). Invitatio-

nerne skal sendes tidligere næste år, men den sene udsendelse 

er ikke den eneste årsag til den manglende tilslutning. Stude-

rende fra positiv psykologi har beklaget sig over, at arrangemen-

tet ikke blev tilbudt i Århus. I år har der ikke været grundlag til at 

tilbyde arrangementet ved begge lokationer, hvilket den lave til-

slutning også tilsiger. Måske skal vi have en international op-

lægsholder, der kan tiltrække flere interesserede. I forbindelse 

med arbejdet med institutionsakkreditering, så har Arts har lo-

kaliseret at dimittendområdet er et område, hvor der ikke bliver 

arbejdet systematisk med opfølgning. 

b. Studienævnet har godkendt en ny forretningsorden for uddan-

nelsesfagudvalgene, hvoraf det fremgår tydeligere, at uddannel-

sesfagudvalget er et rådgivende organ.  Merete Justesen sender 

den nye forretningsorden ud. 

c. Akademisk skrivecenter eksisterer ikke længere. Arrangemen-

terne i foråret 2014 fortsætter. Fremover skal den enkelte ud-

dannelse kontakte CUDIM og aftale hvordan de kan indgå i un-

dervisningen.  

d. Datoer for sommereksamen 2014 er godkendt i studienævnet, 

dog kan masteruddannelserne få godkendt andre datoer. UFU 

besluttede at følge studienævnets indstilling. 

e. Lisbeth Hartmann og Lise Frohn er i gang med at tale med de 

forskellige uddannelser om markedsføring. 
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3. Studieordningsrevisioner: 

Målene i kvalifikationsrammen skal kunne findes i de enkelte moduler. 

UFU skal på et kommende møde diskutere mulighed for fælles gruppe-

eksaminer på samtlige uddannelser samt sideantal i grupper. 

 

Medborgerskab: 

Variation i eksamensformer er indført.  

Modulerne har fået nye navne. 

Uddannelse er erstattet af udvikling i denne version af studieordningen. 

Udkastet er godkendt til indstilling til studienævnet. 

 

Læse- og skrivedidaktik: 

Udkastet er godkendt til indstilling til studienævnet. 

 

Ledelse af uddannelsesinstitutioner: 

Udkastet er godkendt til indstilling til studienævnet. 

 

LAICS: 

Udkastet er godkendt til indstilling til studienævnet. 

 

4. Beskæftigelsesundersøgelse 

Den har været lidt undervejs. Gorm Hansbøl har udarbejdet et notat på 

baggrund af undersøgelsen. UFU finder det er fint, at de metodiske pro-

blematikker bliver nævnt i notatet. Notatet sendes videre til studieleder. 

 

5. Timenormer. Der er en ny tilføjelse på et mindre modul på 4,5 ECTS, 

hvor der tildeles 5 AT. Udkast til indberetning af timer på masteruddan-

nelserne kigges på af Merete og Gorm. 

 

6. Valg: http://edu.au.dk/om-instituttet/valg/ 

UFU beder modul 1 ansvarlige og koordinatorer om at informere de 

studerende om valget. 

 

7. Eventuelt 

Næste møde starter 9.30. 

 

 

 

 

Referatet er godkendt 
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