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Referat 

 

 

Uddannelsesnævnsmøde på masteruddannelserne 

 

Forslag til dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Meddelelser 
3. Behandling af handleplaner for de 1 årige statusser 
4. Status for oprettelse af uddannelser E2017 
5. Fremtidsscenarie for masteruddannelserne 
6. Eventuelt 

 

Ad punkt 1: Godkendelse af dagsorden 

Et punkt om spørgsmål til efterårets evaluering blev tilføjet. Herefter blev dagsor-

denen godkendt. 

 

Ad punkt 2: Meddelelser 

Ingen meddelelser. 

 

Ad punkt 3: Behandling af handleplaner for de 1 årige statusser 

 

Ledelse af uddannelsesinstitutioner 

Uddannelsen er under revision dels grundet et lav ansøgertal og dels fordi der er 

planer om en national skolelederuddannelse. DPU ønsker en bredere profil end 

lederuddannelse for folkeskoler. Uddannelsen har to gule flag på 4 a) Administra-

tiv service og 4 c) Læringsmiljøet. Det videre udviklingsarbejde med revision af 

uddannelsen kan med fordel tænke læringsfællesskabet mere bredt ind.  

 

Uddannelsesnævnet indstiller handleplanen til godkendelse i studienævnet. 
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Positiv psykologi 

Uddannelsen har røde flag under alle tre studiemiljøspørgsmål. Uddannelsen er 

under revision. 

 

Uddannelsesnævnet indstiller handleplanen til godkendelse i studienævnet. 

 

Socialpædagogik 

Uddannelsen har 6 røde flag. Grundlaget for datarapporten er meget tynd, da det 

kun er 6 respondenter, der har deltaget i evalueringen. Uddannelsen er lagt sam-

men med masteruddannelsen i specialpædagogik. 

 

Uddannelsesnævnet indstiller handleplanen til godkendelse i studienævnet. 

 

Specialpædagogik 

Uddannelsen har ingen røde flag, men 6 gule. Uddannelsen er lagt sammen med 

masteruddannelsen i socialpædagogik. 

 

Uddannelsesnævnet indstiller handleplanen til godkendelse i studienævnet. 

 

Sundhedspædagogik og sundhedsfremme 

Uddannelsen har 2 røde flag og 3 gule. Der er foretaget nogle studieordningsæn-

dringer i den nye studieordning. 

 

Uddannelsesnævnet indstiller handleplanen til godkendelse i studienævnet. 

 

Ad punkt 4: Status for oprettelse af uddannelser E2017 

Tallene for det udvidede optag kom fredag den 2. juni 2017. Det er endnu ikke af-

klaret, hvilke uddannelser der oprettes. Beslutning træffes i løbet af i dag den 6. 

juni 2017. 

 

Ad punkt 5: Fremtidsscenarie for masteruddannelserne 

Hvad er anbefalingen fra uddannelsesnævnet? Uddannelsesnævnet ønsker en le-

delsesbeslutning om hvad man vil med masterområdet. Vil man noget med ma-

sterområdet, så kræver det udvikling, ledelsesopbakning, samarbejde med andre 

og midler bl.a. til markedsføring.  

 

Uddannelsesnævnet ønsker at Asterisk har fokus på masteruddannelserne – 

f.eks. et særnummer om masteruddannelserne. Et sådant arbejde kan sættes i 

gang, såfremt der er klarhed over hvad ledelsen ønsker med masteruddannel-

serne. 
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Ad punkt 6: Spørgsmål til undervisningsevalueringen E2017 

Uddannelsesnævnet fastholder samme spørgsmål som i F2017.  

UN 
AR-001 
 

Undervisningsforløbet har styrket min faglighed 
The course strengthened my expertise in this subject area  

UN 
AR-003 

Undervisningsforløbet har bidraget til at forbedre mine fær-
digheder i at håndtere problemstillinger inden for fagområ-
det 
The course helped to improve my ability to handle issues 
within the subject area 

UN 
AR-025 

Holdet har generelt bidraget til dialogen i undervisningen 
Generally speaking, the class contributed to the dialogue 
during the teaching 

 

Tallene for forårets evaluering ser meget ringe ud og det er bekymrende i forhold 

til udtræk til datarapporterne til de årlige statusser og de 5 årige uddannelseseva-

lueringer. Der udtrykkes dog bekymring for om tallene er korrekte, så det skal un-

dersøges nærmere. Tallene er udsendt fra studienævnet. 

 

Uddannelsesnævnet tror, at processen er for svær for underviserne og det er be-

sværligt for de studerende at komme ind på deres AU-mail og så har spørgeske-

maet været på engelsk.  

 

Vi har en udfordring i forhold til at få svarprocenten op i forhold til efterårets eva-

luering.  

 

Ad punkt 7: Eventuelt 

Møder i efteråret er aftalt: 2. oktober og 13. november. Herudover kan der være 

ad hoc møder efter behov. 

 

 

 

 

Referatet er godkendt i mailhøring 

 


