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Mødedato: 22. november 2019 kl. 9.30-13.00 
Mødested: Emdrup A302 
Mødeemne: Masteruddannelsernes Uddannelsesnævn 
 
 
Deltagere: Vibe Aarkrog (forperson), Frans Ørsted Andersen (afb.), Helene Ratner, 
Rie Thomsen (afb.), Christian Sandbjerg Hansen, Eva Silberschmidt Viala (studiele-
der), Jesper Hede, Sine Dybdahl Madsen, Merete Justesen (afb.), Kim Behrens Jessen 
(referent) 
 
 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden  
Der blev foretaget en præsentationsrunde. 
Dagsorden blev godkendt.  
 
Ad 2) Meddelelser 
Nyhedsbrev for november fra Arts Studier var udsendt. Der var ingen kommentarer 
hertil. 
 
Eva Silberschmidt Viala meddelte: 

• Der afholdes opfølgende møde på uddannelsesevalueringen på Positiv Psyko-
logi på mandag. 

 
Vibe Aarkrog meddelte: 

• Orientering om ansøgertal til masteruddannelserne til F20 
 
Ad 3) Opfølgning på bemandingssituation og beslutninger fra sidste UN-

møde 

Funktionsbeskrivelse for fagkoordinator og modulansvarlige var udsendt. Der var en 
række kommentarer og ændringsforslag til funktionsbeskrivelserne, som vil blive ind-
arbejdet. Herudover blev der bakket op om funktionsbeskrivelserne.  
 
Sine Dybdahl Madsen er ansat som AAU fra 1. jan. og skal supporterede fagkoordina-
torer og modulansvarlige i administrationen af masteruddannelserne. Der blev fra ko-
ordinatorerne ønsket møder, hvor det kan aftales nærmere, hvor opgavesnit skal ligge. 
Vibe og Kim booker disse møder.   
 
Ad 4) Timenormer 
Nævnet gennemgik oversigten over timenormer på det nye masterudbud. Der var en-
kelte kommentarer og forslag til rettelser. Der blev især drøftet, om der skal være in-
ternat eller alm undervisning på modul 4. Det blev aftalt, at Eva prøver at regne på 
forskellige modeller og så tages punktet op igen på næste møde. 
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Ad 5) Opfølgning på principper og kalenderplan for modul 1 i E2020 fra 
hver uddannelse   
Nævnet gennemgik kort principperne og uddannelsernes forslag til placering af under-
visning på modul 1. MVLK og MTV havde ønsket den ene model (uger 36, 40, 47 og 
49), mens MUL og MPV havde valgt de øvrige uger (37, 41, 48 0g 50). Kim melder 
dette tilbage til UVA. 
 
Ad 6) Prioritering af valgfag og udvælgelseskriterier  
Nævnet drøftede de indkomne forslag til valgfag og prioriterede hvilke, der skal arbej-
des videre med. Kim melder tilbage til koordinatorerne og medsender ska-
beloner, som skal udfyldes til næste møde, hvor de endelige forslag skal godkendes. 
De vil herefter kunne indgå i markedsføringen og vejledningen. 
 
Nævnet drøftede også hvilke kriterier, der skal ligge til grund for udvælgelse af hvilke 
studerende, der skal have plads på valgfagene. De foreslåede kriterier blev godkendt. 
 
Ad 7) Godkendelse af undervisningsplaner modul 2 og 4 i F2020  

Der blev drøftet, hvilken rolle UN har i behandlingen og godkendelsen af undervis-
ningsplaner bl.a. undervisningsplanens funktion i masterpædagogikken, hvilket blev 
aftalt er en diskussion, som skal tages op igen på et senere møde. 
 
Der var udsendt et forslag til, hvad fokus skal være i læsningen og gennemgangen af 
undervisningsplanerne. Der var opbakning til forslaget, men der var en række forslag 
til tilføjelser til fokuspunkterne og til revidering af skabelonen for undervisningsplan, 
som vil sikre et fælles udgangspunkt. Det blev aftalt, at fagkoordinatorerne fremover 
er ansvarlige for kvalitetssikring af moduler på egen uddannelse, da man her har en 
større indsigt i det faglige indhold. Dette ansvar omfatter løbende dialog med modul-
ansvarlig. På UN præsenterer man fagmiljøets løbende drøftelser og udvikling af for-
mål, motivation, fagligt indhold samt forandringer fra sidste rul og evt. ønsker til 
fremtidig udvikling og/eller dilemmaer, som man ønsker UN’s input til. 
En standardisering og ensretning af de praktiske oplysninger skal være afklaret af AAU 
inden udsendelse til møder. Kim og Sine arbejder videre med dette. 
 
Det blev besluttet at anvende de aftalte fokuspunkter i gennemgangen af undervis-
ningsplaner fremover.    
 
Nævnet gennemgik herefter de indsendte undervisningsplaner for foråret 2020. Der 
var en række kommentarer og forslag til indholdet i planerne, som vil blive givet til-
bage til de modulansvarlige. De fleste planer blev godkendt med mindre rettelser/tilfø-
jelser på mødet, mens en enkelt skal revideres i et samarbejde mellem den læseansvar-
lige og modulansvarlige, inden den kan godkendes. 
 
Der var følgende generelle betragtninger, som skal tages med videre: 
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• Bemandingssituation – hvor mange undervisere og hvor mange eksterne bør 
der være på et modul? Og hvad er begrundelsen for inddragelsen af eksterne? 
Begge dele skal fagkoordinatorerne og modulansvarlige være opmærksomme 
på fremover. Skal fagkoordinator eller modulansvarlig f.eks. introducere til 
modulet for at rammesætte hele modulet og sikre/skitsere den røde tråd. 

• Der bør være en ensartethed i kvaliteten og kvantiteten af den anvendte litte-
ratur, så det sikres at niveauet er passende/højt nok. Der blev aftalt at et kom-
mende punkt på UN-møde skal være en drøftelse af forholdet mellem dansk 
og engelsk litteratur og mellem original og introducerende litteratur.  

 
 
Ad 8) Behandling af studieordningsudkast for masteruddannelsen i pro-
fessionel vejledning 
Uddannelsesnævnet behandlede det reviderede studieordningsudkast for masterud-
dannelsen i professionel vejledning. Nævnet konstaterede med tilfredshed, at kom-
mentarerne fra sidste møde var blevet grundigt besvaret og indarbejdet i det revide-
rede forslag. Der var derfor kun enkelte kommentarer og opklarende spørgsmål, som 
blev afklaret på mødet. Nævnet besluttede derfor at indstille forslaget til studieordning 
til behandling i studienævnet på mødet i november. Her er Rie Thomsen inviteret til at 
deltage i behandlingen. 
Forslaget sendes også i høring hos censorformanden. 
 
Ad 9) Godkendelse af kriterier for adgangsbegrænsning  
Punktet blev udskudt til næste møde. Det blev aftalt, at alle koordinatorer melder 
ind til Kim, som samler og klargør til næste møde. 
 
Ad 10) Overgangsordninger  
Opgaven med overgangsordninger havde ikke været helt klar for alle. Der blev derfor 
aftalt, at Kim skulle udsende en mindre tidsplan for, hvad der skal gøres frem 
mod næste møde, hvor punktet igen tages op. Eva tager møder med koordinato-
rerne, om de konkrete overgangsordninger og principielle spørgsmål i den forbin-
delse.  
 
Ad 11) Markedsføring 
Det blev aftalt at Eva og Jesper udsender en skriftlig orientering ift. markedsføringen. 
Hjemmesider skal snart klargøres til at gå i luften, og der bliver derfor nogle opgaver 
for koordinatorerne. Dette vil formentlig bedst kunne gøres med bilaterale møder mel-
lem koordinatorerne og Jesper. Jesper booker møder i kalenderen. 
 
Ad 12) Evt. 
Intet 
 

Referatet er ikke godkendt 


