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Mødedato: 31. oktober 2019 kl. 13.00-16.00 

Mødested: Emdrup D120, Århus 1443-413 

Mødeemne: Masteruddannelsernes Uddannelsesnævn 

 

 

Deltagere: Vibe Aarkrog (forperson), Frans Ørsted Andersen (afb.), Helene Ratner, 

Helle Merete Nordentoft, Christian Sandbjerg Hansen, Eva Silberschmidt Viala (stu-

dieleder), Kim Behrens Jessen og Merete Justesen (referent) 

 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen er godkendt. Forslag til punkt på et kommende møde er samarbejde med 

CUDIM. 

 

Ad 2) Meddelelser 

Eva Silberschmidt Viala meddelte: 

 DPU har lagt et institutbudget, hvor en af forudsætningerne er, at masterud-

dannelserne bliver en succes. Der er ikke mulighed for nyansættelser inden for 

de budgetmæssige rammer. Budgettet for masteruddannelserne hviler inden 

for nogle rammer, som er udarbejdet med udgangspunkt fra instituttets bud-

get. Der er afsat timer til 5 dages internat i alt pr. uddannelse og forplejning 

morgen og eftermiddag. Efter anmodning fra UN-medlemmer overvejer stu-

dieleder, om der skal gives udviklingstimer til udvikling af de nye modulers 

undervisningsplaner (15 AT pr. undervisningsplan). Det overvejes tillige, om 

fagkoordinatorerne skal have udviklingstimer (styregruppemøder, udvikling, 

markedsføring, interviews, indhentning af valgfag).  

 Funktionsbeskrivelse for funktionen som fagkoordinator udleveres. Timetallet 

for funktionen er kun sat symbolsk op, da det forventes, at der vil være en god 

administrativ support af funktionen fremadrettet. Samtidig er det prioriteret, 

at der også er timer til de modulansvarlige, som ønsket af UN-medlemmerne. 

Ud over timetallet til funktionen er der også 25 AT pr. semester til deltagelse 

og forberedelse til UN-møderne. Derudover er der opslået en fuldtidsstilling, 

som administrativt skal understøtte masteruddannelserne herunder fagkoor-

dinatorer og modulansvarlige. Kommentarer til funktionsbeskrivelsen kan 

sendes til studieleder.  

 Studienævnet godkendte eksamensformerne, men antal sider på masterpro-

jektet blev anfægtet i forhold til det antal sider, der gives til et speciale på 30 

ECTS. Sideantallet for et masterprojekt bliver således ændret fra 40-45 sider 

til 35-45 sider.  

 Positiv psykologi er blevet uddannelsesevalueret. Der afholdes snarest et møde 

mellem studieleder, institutleder, Ib Ravn og Hans Henrik Knoop om uddan-

nelsens fremtidige udvikling. Studieleder ønsker det på som et punkt på næste 

UN-møde. 

 



 

 
ARTS 

AARHUS UNIVERSITET 

 

 

Referat 
 

Merete Justesen 

 

Dato: 31. oktober 2019

 

Side 2/5 

 

Ad 3) Procesplan for de nye masteruddannelser ved DPU 

Procesplanen er delt op i kolonnerne ”bemanding af masteruddannelser”, ”udvikling af 

undervisning og eksamen” og ”andet”. I højre side er der tillige en kolonne med hvem 

der er ansvarlig.  

 

Kommentarer: 

 Udkast til overordnet plan ønskes kaldet kalenderudkast. 

 Det vigtige med en omhyggelig flot procesplan er, at den skal følges.  

 Oplagt at invitere Bente Christiansen fra CUDIM den 10. januar, så hun kan 

introducere til hvad CUDIM kan hjælpe med. 

 Nogle af punkterne for i dag skal på til næste møde, så de kan diskuteres mere 

detaljeret. 

 Det faglige indhold planlægges udviklet i løbet af foråret, forårets mødedatoer 

kommer ind i. 

 

Planen justeres løbende. UN er tilfredse med planen generelt. 

 

Ad 4) Bemanding af masteruddannelserne 

Studieleder gav en status på bemanding af masteruddannelserne efter institutledelses-

mødet den 23. oktober 2019. Alle afdelingsledere er optaget af at sikre en god beman-

ding af de nye masteruddannelser og er i samarbejde med studieleder i gang med at 

finde relevante undervisningskræfter. 

 

Det er i den forbindeles vigtigt, at bemanding af masteruddannelserne sker i et tæt 

samarbejde med afdelingslederne og at bilaterale aftale med undervisere så vidt muligt 

undgås. Det er aftalt med afdelingslederne, at de undervisere, der skal knyttes til ma-

steruddannelserne, skal kunne tage et ansvar for uddannelsen generelt, fx som modul-

koordinator og gerne lægge 100-200 timer pr. semester i gennemsnit. Studieleder vil 

afholde møder med fagkoordinatorerne vedrørende bemandingen på de enkelte ma-

steruddannelser. 

 

Studieleder oplyser endvidere, at der i budgettet vil være mulighed for at ansætte eks-

terne lektorer. Honorar kan gives i særlige tilfælde især på de uddannelser, der har den 

højeste deltagerbetaling. 

 

Ad 5) Beslutningsnotat  

UN skal sikre, at alle beslutninger i beslutningsnotatet er diskuteret i forhold til det 

nye masterudbud: 

 International tværdisciplinær forskningsprofil 

 Teknologiforståelse og innovative læreprocesser 

 Problem- og løsningsorienteret 

 Valgmuligheder og øget fleksibilitet 

 Samarbejde med eksterne partnere  
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 Sikre større praksisrelevans 

 

Teknologiforståelse kan være en del af heldagsseminaret den 10. januar. Hvad betyder 

teknologi i forhold til uddannelsernes faglige indhold. Hvordan kan der pædagogisk 

arbejdes med teknologiforståelse? 

 

Internationalisering kalder på en beslutning om, hvad der forstås ved det på en ma-

steruddannelse. Internationalisering gennem curriculum handler om at sammensætte 

et bredt curriculum og have problemstillinger ude i verden ind i undervisningsplanen. 

Internationalisering på masteruddannelserne skal på som et punkt på et kommende 

UN.  

 

 Et forslag kunne være at hjælper de studerende med at komme til interessante 

konferencer, såsom ECER-konferencen.  

 Et andet kunne være, at man kunne slå teknologi og internationalisering sam-

men ved at have en forelæsning fra en udenlandsk forsker via videolink. 

 

Ad 6) Markedsføring 

Studieleder gav en status på markedsføringen. The Central vil gerne tale med 2 nuvæ-

rende studerende pr. uddannelse. For selvbetalere vil The Central gerne tale med de 

studerende selv, da de gerne vil vide, hvorfor de betaler selv og for arbejdsgiverbeta-

lere, vil The Central gerne tale med arbejdsgiverne om, hvorfor de har valgt at betale 

en medarbejders masteruddannelse. Studieleder og uddannelseskonsulent skriver til 

modulansvarlige på modul 1 i forhold til at skaffe studerende. Hvis fagkoordinatorerne 

har forslag til, hvem der kan kontaktes, så må det gerne meldes ind til studieleder. 

 

Fagkoordinatorerne vil gerne have en procesbeskrivelse af, hvad de skal levere hvornår 

i forhold til markedsføringen. Studieleder bringer det videre til The Central. 

 

Ad 7) Principper for undervisning og internat på modul 1 

En VIP får 7,3 AT for at deltage i et internat. Gennemfører man oplæg, trækkes K-ti-

mer til dette fra de 7,3, timer. Eksempel: Hvis man holder oplæg i 2 timer, så får man 

2*4 AT i alt 8 AT plus 5,3 AT. I budgettet er der afsat timer til, at 2 undervisere kan 

være til stede på internatet. 

 

Der skal være 60 konfrontationstimer til 15 ECTS. Studieleder fremlægger et uddan-

nelsesbudget på næste møde, så hver uddannelse kender deres uddannelsesbudget. 

 

Tilstedeværelsestimer til internatet er ud over den udmeldte ramme. 

 

 

Beslutning: 

 Internat lægges gerne som det første. 

 Mulighed for op til 3 dages internat (3 dage/2 overnatninger).  
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 Gerne samme sted for alle masteruddannelserne, men ikke nødvendigt. Fokus 

er fællesskabet på den enkelte uddannelse. 

 

Principper for tilrettelæggelse af modul 1 

 Internat op til 3 dage/2 overnatninger primo september (uge 37).  

 3 dage primo oktober (uge 41) – helst man-ons (alternativt tirs-tors) 

 3 dage ultimo november (uge 48) 

 1 dag primo december (uge 50) 

 

Fagkoordinatorerne overvejer principperne inden næste møde, hvor det meldes ind, 

hvordan de gerne vil have det, så det kan blive muligt at booke lokaler til uddannel-

serne. 

 

 

Ad 8) Behandling af studieordningsudkast for masteruddannelsen i pro-

fessionel vejledning 

Nævnet diskuterede udkastet til studieordning for masteruddannelsen i professionel 

vejledning. De andre uddannelsers proces har været, at deres studieordningsudkast 

blev diskuteret på et møde, hvor alle gav tilbagemeldinger på studieordningsudkastene 

og efterfølgende har studieleder holdt et møde med de enkelte fagkoordinatorer om 

studieordningen. 

 

Nævnets kommentarer er noteret og sendt direkte til uddannelsens fagkoordinator. 

 

Beslutning: 

Studieleder og UN-medlemmer sender deres konkrete kommentarer direkte til Helle 

Merete Nordentoft og Kim Behrens Jessen. Kim Behrens Jessen sender studieord-

ningsudkastene for de 3 andre uddannelser til Helle Merete Nordentoft sammen med 

studienævnets kritik af disse og styregruppens svar på kritikken. Kim Behrens Jessen 

sørger endvidere for, at Helle Merete Nordentoft og studieleder får studieordningsud-

kastet i en Word-version. 

 

Studieordningsudkastet skal behandles på UN igen den 22. november. Frist for indle-

vering af bilag er 15. november. Studienævnet får udkastet til 1. behandling den 26. no-

vember og 2. behandling den 17. december. 

 

Ad 9) Adgangskrav, adgangsbegrænsning og udvælgelseskriterier 

Uddannelsesnævnet diskuterede, om der skulle være adgangsbegrænsning og hvilke 

kriterier, der i givet fald skulle ligge til grund herfor. Nævnet finder, at der på den ene 

side er en symbolsk værdi i at have adgangsbegrænsning, på den anden side kan det 

skræmme ansøgere væk. 

 

Beslutning  
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Nævnet besluttede at overveje at indføre adgangsbegrænsning på alle uddannelser. 

Masteruddannelsen i tværprofessionelt velfærdsarbejde ønsker i første omgang ikke at 

have adgangsbegrænsning, men overvejer det til næste UN-møde.  

Begrænsningen fastsættes til maks. 40 studerende. 

Kriterierne kan være differentieret fra uddannelse til uddannelse. Flere forslag til kri-

terier udsendes til fagkoordinatorerne, så de inden næste møde kan melde ind, hvilke 

kriterier de ønsker, hvis nævnet på dette møde endeligt beslutter at indføre adgangs-

begrænsning. 

 

Ad 10) Valgfag 

På mødet den 11. oktober fik fagkoordinatorerne til opgave at komme med forslag til 

valgfag til mødet den 31. oktober. Det rykkes til mødet den 22. november.  

 

Nævnet besluttede på sidste møde nogle faglige kriterier for udvikling af valgfag: 

1. Valgfagstemaet skal have relevans for alle fem masteruddannelser. Eksempler 

på temaer: etik og evidens. 

2. Valgfagenes faglige fokus skal klart adskille sig fra hinanden.  

3. Det enkelte valgfag skal have et indholdsmæssigt omfang, der svarer til 5 

ECTS = 3,3 ugers fuldtidsstudium. 

Kriterie 1 ændres til Valgfagstemaet skal så vidt muligt have relevans for alle fem ma-

steruddannelser. Eksempler på temaer: Etik og evidens. 

 

Nævnet besluttede, at hver fagkoordinator skal komme med mindst 2 forslag til valg-

fag, hvor det ene skal være på tværs af masteruddannelserne. Det andet kan være mere 

uddannelsesspecifikt. Der ligger allerede forslag til valgfag fra MA Uddannelsesledelse 

og MA Voksnes læring og kompetenceudvikling.   

 

Ad 11) Overgangsordninger 

Uddannelsesnævnet diskuterede de fremsendte skemaer vedrørende overgangsord-

ninger. Det er en faglig beslutning, om der kan gives merit fra tidligere uddannelsers 

moduler til de nye masteruddannelser. Fagkoordinatorerne overvejer mulighederne, 

og der foretages en endelig beslutning herom på næste UN-møde. 

 

Ad 12) Evt. 

Studieleder blev opfordret til at overveje at give ekstra timer til fagkoordinatoren for 

MA i tværprofessionelt velfærdsarbejde, da der på denne uddannelse er en større ar-

bejdsbyrde end på de andre uddannelser. Studieleder vil gerne have, at fagkoordinato-

rerne aflastes, og at der fremover er én indgang til administrationen for fagkoordinato-

rerne via den kommende AAU’er. 

 

Referatet er godkendt i mailhøring 


