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14. møde den 14. marts 2014 kl. 10.00-14.00 

Lokale A130 

MasterUddannelsesFagUdvalgsmøde 

 

Deltagere: 

Gorm Hansbøl (Uddannelsesleder) 

Frans Ørsted Andersen 

Anne Larson 

Kristine Mariager-Anderson  

 

Tilforordnede:  

Stig Roesen og Merete Justesen (referent) 

 

UddannelsesFagUdvalgsmøde på masteruddannelserne 

 

Forslag til dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser 

a. Godkendelse af revisioner af studieordninger for Ledelse af 

uddannelsesinstitutioner, Leadership and Innovation in 

Complex Systems, Medborgerskab og Læse- og skrivedi-

daktik 

b. Nyt censorformandsskab 

3. Undervisningsplaner. Fordeling og kriterier ved Anne og Kristina 

4. Fællesforelæsninger E2014 

5. Masterdag 23. januar – opfølgning og evt. planlægning af ny dag 

a. Reformdage 

6. Evaluering F2013 og E2013 

7. Institutionsakkreditering ved Stig 

8. Fleksibel masteruddannelse  

9. Evalueringsinstituttets rapport 

10. Censorindberetning sommereksamen 2013 

11. Optagelsestal 

12. Eventuelt 

 

Ad punkt 1: Godkendelse af dagsorden 

Der blev tilføjet et meddelelses punkt om EVU strategi på ARTS og et 

punkt 2.1. om indstilling af ny uddannelsesleder.  Punkt om indstilling til 

studieleder vedrørende eksamenstilmeldinger. Og et nyt punkt med plan-

lægning af modul 4 i E2014 

 

Nyt punkt: Institutorganisering i forhold til masteruddannelserne 

 

Dagsorden er godkendt 
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Ad punkt 2: Meddelelser 

a. Godkendelse af revisioner af studieordninger for Ledelse af ud-

dannelsesinstitutioner, Leadership and Innovation in Complex Sy-

stems, Medborgerskab og Læse- og skrivedidaktik. Studieordnin-

gerne er til godkendelse hos dekanen, hvorefter de kan tastes ind i 

EDDI og bliver offentliggjort. 

b. Der er kommet et nyt censorformandsskab for mastercensorkorp-

set ved IUP. Birgitte Ravn Olesen er censorformand. Preben Oland 

Kirkegaard er næstformand. Administrationen har holdt møde 

med censorformandskabet og det tegner til at blive et godt samar-

bejde. 

c. EVU strategi på ARTS 

Der er ved at blive udarbejdet en efter- og videreuddannelsesstra-

tegi på ARTS. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af prode-

kan for viden Jan Ifversen, studieleder Eva Silberschmidt Viala, 

uddannelsesleder Gorm Hansbøl, funktionschef Birgitte Højland, 

specialkonsulent Stig Roesen og Merete Justesen. Gruppen har 

holdt første møde uden Birgitte Højland, Stig Roesen og Merete 

Justesen. 

 Det er ønsket, at eksisterende masteruddannelser skal gen-
nemses i forhold til om de rammer deres målgruppe.  

 Merete Justesen er anmodet om at udarbejde en oversigt 
over opgaver varetaget af masterstudiecentret.   

 Lisbeth Hartmann og Lise Frohn er anmodet om at udar-
bejde en status over markedsføringstiltag. 

 Eva Silberschmidt Viala oplyste på mødet, at masterud-
dannelserne måske skal fordeles på de enkelte afdelinger på 
instituttet. Det var der stærk utilfredshed med i uddannel-
sesfagudvalget. 
Der bør være klare kommandoveje og stærk ledelsesmæssig 
opfølgning. Det kræver korrekte organer for at sikre kvali-
tetssikring. Det vil blive svært, når uddannelserne er fordelt 
på de enkelte afdelinger. 

 Gruppen ønsker regnskabsmodellen vurderet af en øko-
nom. 

 Gorm Hansbøl har lavet et udkast til funktionsbeskrivelse 
til uddannelsesleder for masteruddannelserne. Beskrivel-
sen blev udleveret til uddannelsesfagudvalget, som gerne 
må sende kommentarer direkte til Gorm Hansbøl. 

d. Uddannelsesfagudvalget har indstillet til studieleder at holdene på 
positiv psykologi bliver maksimalt 30 og det er godkendt af studie-
leder. Det træder i kraft fra E14 
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Ad punkt 2.1.: Indstilling af ny uddannelsesleder 

Gorm Hansbøl fratræder stillingen som uddannelsesleder 1. august. Ud-

dannelsesfagudvalget indstiller Jeanette Magne Jensen som ny uddannel-

sesleder.   

 

Ad punkt 3: Undervisningsplaner. Fordeling og kriterier ved 

Anne og Kristina 

Uddannelsesfagudvalget ønsker en undersøgelse af mulighederne for gra-

tis kompendier i stedet for bøger. Anne, Stig og Merete kommer med for-

skellige løsningsforslag. Det vil dog tidligst komme til at være gældende 

for foråret 2015. 

 

Den eksemplarisk udfyldte undervisningsplan rettes til efter uddannelses-

fagudvalgets henvisninger. Det eksemplarisk udfyldte budget rettes til. 

Ansøgning om ekstern underviser tilføjes en besked om at der skal være 

søgt om interne ressourcer inden der søges om eksterne midler. 

 

Frist for indsendelse af undervisningsplaner, budgetter og ansøgninger 

om eksterne vedrørende E2014 er den 7. april kl. 9.00. 

 

Uddannelsesfagudvalget ønsker nogenlunde samme fordeling af uddan-

nelser som sidst. Frans Ørsted Andersen ønsker sine planer tilsendt sam-

let den 7. april. Resten af udvalget ønsker deres planer tilsendt løbende. 

Frist 7. april kl. 9.00. 

 

Uddannelsesfagudvalget ønsker at alle uddannelser bakker op om og der-

med deltager i fællesforelæsningerne, da det er en måde at skabe et stu-

diemiljø på. Det er vigtigt bl.a. i forbindelse med akkreditering. Eneste 

undtagelse er LAICS. For resten af uddannelserne er det obligatorisk at 

planlægge undervisning i forbindelse med fællesforelæsningerne i E2014. 

 

Modul 4 i efteråret består primært at vejledning, muligvis bistået af et 

skriveseminar på tværs af masteruddannelserne. Planlægges først efter 1. 

maj, når det vides hvor mange studerende, der er optaget på masterpro-

jektet. Datoer for eventuelle skriveseminarer udmeldes ultimo maj/primo 

juni. 

 

Det anbefales, at undervisere inddrager Helle Hvass i undervisningen. 

 

Ad punkt 4: Fællesforelæsninger E2014 

Modul 1, København:  

Fredag den 5. september ”Læringsteori og videnskabsteori” v/Hans Sig-

gaard Jensen 

Onsdag den 19. november ”Titel to be confirmed” v/John Mcloed 
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Modul 1, Århus:  

Fredag den 12. september ”Dannelsesbegrebet: et tidsvarende begreb?” 

v/Lotte Rahbech Schou 

Fredag den 14. november ”Læringsteori og videnskabsteori” v/Hans Sig-

gaard Jensen 
 

Modul 3, København:  

Fredag den 19. september ”Læring som uddannelsessystemets paradigme” 

v/ Jacob Wandall. Hvilken betydning kan måling af learning outcomes få 

for den pædagogiske praksis? Hvilke erfaringer med tests og prøver er 

gjort i Danmark? 

Onsdag den 19. november ”Titel to be confirmed” v/John Mcloed 

 

Modul 3, Århus:  

Fredag den 26. september ”Pædagogiske positioner og national identitets-

dannelse i et flerkulturelt samfund” v/Christian Horst 

Fredag den 19. september ”Læring som uddannelsessystemets paradigme” 

v/ Jacob Wandall. Hvilken betydning kan måling af learning outcomes få 

for den pædagogiske praksis? Hvilke erfaringer med tests og prøver er 

gjort i Danmark? 

 

Ad punkt 5: Masterdag 23. januar – opfølgning og evt. planlæg-

ning af ny dag 

Ledelsen er ikke så interesseret i afholdelse af reformdage. Ledelsen synes 

ikke at det fremstår som et samlet initiativ i forhold til folkeskolerefor-

men, men mere at det er hvervekampagner for de enkelte uddannelser. 

Ledelsen vil gerne prioritere en intern overvejelse over masternes evne til 

at ramme deres egen målgruppe. 

Der vil blive planlagt en ny tilsvarende masterdag den 15. september med 

fokus på masteruddannelserne evne til at ramme målgruppen. 

 

Ad punkt 6: Evaluering F2013 og E2013 

Uddannelsesfagudvalget tager Gorm Hansbøls kommenterede gennem-

gang af evalueringerne for F2013 til efterretning. 

Uddannelsesfagudvalget kan på det foreliggende grundlag ikke behandle 

evalueringen for E2013. Det er ikke muligt for uddannelsesfagudvalget at 

gennemskue tallene. Det er vigtigt for uddannelsesfagudvalget at få in-

formationer om svarprocenten og en kommenteret gennemgang af evalue-

ringen. Evalueringen behandles i mailhøring, hvis der kommer gennem-

skuelige tal. 
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Ad punkt 7: Institutionsakkreditering ved Stig Roesen 

AU skal institutionsakkrediteres i 2015. AU skal indsende en selvevalue-

ringsrapport til næste vinter. I forbindelse med institutionsakkrediterin-

gen skal universitets kvalitetssikringssystem være velbeskrevet, velargu-

menteret og velfungerende (ingen tjeklister).  

 

Institutionsakkrediteringen kan inddeles i fire faser. Den forberedende fa-

se, den dokumenterende fase, afrapporteringsfasen og afgørelsesfasen. Vi 

er p.t. i den forberedende fase. 

Der er tre mulige afgørelser på AU’s ansøgning om institutionsakkredite-

ring: 

› Positiv – institutionen akkrediteres med henblik på genakkredite-

ring efter seks år. Institutionen får mulighed for at oprette nye ud-

dannelser og nye uddannelsestilbud efter prækvalifikation og ju-

stere eksisterende uddannelser 

› Betinget – institutionen får en betinget akkreditering, hvor der an-

gives områder, der skal følges op på indenfor en given tidsramme. 

Nyt besøg efter 2-3 år. Alle nye uddannelser og  –udbud skal ud-

dannelsesakkrediteres før oprettelsen 

› Afslag – afspejler væsentlige mangler. Institutionen kan ikke op-

rette nye uddannelser og  –udbud. Eksisterende uddannelser skal 

akkrediteres efter en turnusplan. 

 

 

Ad punkt 8: Fleksibel masteruddannelse 

Koordinatorerne fra den fleksible masteruddannelse har fået en henven-

delse fra en ansøger, der gerne ville have tre kandidatfag med ind i en 

fleksibel masteruddannelse. I henhold til bekendtgørelsen bestemmelser 

er der i og for sig ikke noget til hinder for det. Dog skal det sikres at det er 
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på masterniveau og at der er en indre sammenhæng og en faglig progres-

sion. 

 

Det vil derfor altid komme an på en konkret vurdering, hvilke elementer 

der kan indgå i en fleksibel studerendes uddannelsesplan.  

 

Uddannelsesfagudvalget indstiller til, at der i vejledningen for den fleksib-

le masteruddannelse beskrives, at man som udgangspunkt skal have et 

mastermodul fra IUP ud over masterprojektet. Derudover ønsker uddan-

nelsesfagudvalget, at det fortsat fremgår af uddannelsesplanerne og vej-

ledningen, at modulerne i den fleksible masteruddannelse er på 15 ECTS. 

Andre modulstørrelser kan komme på tale efter konkrete skøn i hver en-

kelt sag, men man ønsker at den fleksible masteruddannelse i form ligner 

de regulære masteruddannelser. 

 

Ad punkt 9: Evalueringsinstituttets rapport 

Ved at læse Evalueringsinstituttets rapport kan man konstatere, at der ge-

nerelt er tilfredshed med masteruddannelserne. 

 

Ad punkt 10: Censorindberetning sommereksamen 2013 

DAV/DSA har lavere gennemsnit end de andre masteruddannelser.  Tal-

lene sendes også til de enkelte uddannelsers koordinatorer.  

 

Ad punkt 11: Optagelsestal 

Der er en tilfredsstillende udvikling.  

Tallene for E13 og F14 er sammenlignelige, da begge er opgjort på det tid-

punkt, hvor der er sendt faktura.  

 

I forhold til efterårets optag på modul 1 er der interessante tendenser og 

en generel fremgang i antal optagne på modul 2 (F14) i forhold til modul 1 

(E13).  Voksnes læring og kompetenceudvikling går frem med 6; Vejled-

ning med 5; Ledelse af uddannelses institutioner med 3; Sundhedspæda-

gogik og sundhedsfremme med 2. Masteruddannelsen i dansk som andet-

sprog er gået frem med 11, hvilket dog også skal ses i lyset af noget merit 

fra DAV til master (DAV oplever et mindre fald).           

 

Desværre er der et fald på 6 på master uddannelsen i Socialpædagogik, 

mens Specialpædagogik falder med 3. Det aktualiserer bl.a. behovet for at 

etablere en kontakt med professionshøjskolerne vedr. opkvalificering af 

underviserne i det nye linjefag.     

 

Desuden oplever Positiv psykologi et forventeligt fald som følge af, at de 

ikke har optag på enkeltmoduler. Man kunne genoverveje at åbne op for 

optag på enkeltmoduler, men det vil kræve nogle bemandingsmæssige 
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ressourceovervejelser. Både i forhold til den øgede vejledning på alle mo-

duler og det administrative arbejde i at udvælge ansøgerne.      

 

Ad punkt 12: Indstilling til studieleder vedrørende for sent ind-

komne eksamenstilmeldinger 

Masteruddannelsernes uddannelsesfagudvalg indstiller til studieleder, at 

den tidligere praksis vedrørende behandling af for sent indkomne anmod-

ninger om tilmelding til eksamen fortsætter, således at studieleder delege-

rer kompetence til at træffe afgørelse til masterstudiecentret, der imøde-

kommer ansøgninger i det omfang, det er muligt i forhold til eksamens-

planlægningen og altså uden at de studerende skal dokumentere og be-

grunde usædvanlige forhold. Det vil betyde, at de fleste dispensationsan-

søgninger vil blive imødekommet.  

 

Ad punkt 13: Eventuelt 

Intet 

 

 

Referatet er godkendt i mailhøring 

 


