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ARTS 
AARHUS UNIVERSITET 
 
 

Mødedato: 17. december 2019 kl. 10.00-12.00 
Mødested: Emdrup D120 
Mødeemne: Masteruddannelsernes Uddannelsesnævn 
 
 
Deltagere: Vibe Aarkrog (forperson), Frans Ørsted Andersen (afb.), Helene Ratner 
(afb), Rie Thomsen, Christian Sandbjerg Hansen, Eva Silberschmidt Viala (studiele-
der), Jesper Hede, Sine Dybdahl Madsen, Kim Behrens Jessen (referent) 
 
 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden  
Der blev foretaget en præsentationsrunde. 
Dagsorden blev godkendt.  
 
Ad 2) Meddelelser 
Vibe meddelte: 

• UV-plan for Social- og specialpædagogik modul 2 er blevet godkendt med 
mindre bemærkninger ved rundsendelse mellem udvalgte medlemmer af UN.  

• Øvrige UV-planer for F20 er rettet til og nu godkendt. 
 
Eva Silberschmidt Viala meddelte: 

• Positiv psykologi er blevet uddannelsesevalueret. Der bliver nedsat en arbejds-
gruppe med Anne Maj Nielsen (forperson), Hans Henrik Knoop, Eva S. Viala 
+ en yderligere, som skal arbejde videre med opfølgning og udvikling af stu-
dieordning. Anne Maj vil derfor indgå i kommende UN-møder. 

 
Øvrige meddelelser: 

• Studieordningen for MPV er blevet godkendt af SN og der er indkommet hø-
ringssvar fra censorformanden. Der var mindre kommentarer og forslag, som 
vil blive adresseret og indarbejdet hvor relevant. 

• Styrelsen har sendt en række opfølgende spørgsmål til sammenlægningsan-
søgningen for MTV, som er blevet adresseret. Der forventes endeligt svar i be-
gyndelsen af det nye år. 

• Nyhedsbrev for december fra Arts Studier var udsendt. Der var ingen kom-
mentarer hertil. 

• Der var ønske om, at procesplanen fremover får farvekodning. 
 
Modul 1 planlægning i E20   
MPV: 
Datoer er fundet. Studerende ønsker dato for fælles studiedag, som gerne skal ind i 
UV-plan.  
Samarbejde med skrivepædagogisk center, biblioteket, studieservice mv. bør overvejes 
i planlægningen af modul 1. Dette kan tænkes ind i planlægningen af 10. jan. semina-
ret. 
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MTV: 
Har fået planlagt møder i F20, hvor udviklingen af uddannelsen især modul 1 udarbej-
des. 
 
MVLK: 
Der arbejdes på at ansætte en ekstern lektor som medunderviser på modul 1. 
 
Ad 3) Opfølgning på funktionsbeskrivelser 

Funktionsbeskrivelse for fagkoordinator og modulansvarlige var udsendt. Der var ind-
arbejdet kommentarer og ændringsforslag til funktionsbeskrivelserne.  
De reviderede funktionsbeskrivelser blev godkendt.  
 
Ad 4) Masterøkonomi og timenormer 
Studieleder gennemgik økonomien for masteruddannelserne og de reviderede timen-
ormer på det nye masterudbud. 
 
Der var spørgsmål og kommentarer til det fremlagte: 
 

• Der var stor tilfredshed med at få indblik i tallene bag budgettet, som gjorde 
det meget lettere at forholde sig til det, når der var konkrete tal. 

• Der blev drøftet deltagerbetaling og minimum antal tilmeldte på uddannelsen. 
Den symbolske prisstigning blev der bakket op om. Prisen kan genovervejes 
efter et par år. 

• Der blev kommenteret om man er for ambitiøs i år 1, og hvor lang tid vil man 
give før man afgør om uddannelserne er blevet en succes. Dette især set i lyset 
af, at markedsføringen endnu ikke er påbegyndt. 

• Der var enighed om, at der skal foretages en evaluering af om effekten af inter-
nat står mål med indsatsen. 

• Frafald på uddannelserne skal monitoreres  
• Der blev spurgt til om beregningen var lavet på baggrund af nyeste arbejds-

tidsaftale, hvilket Eva mente men tjekker op på. 
• UN indstillede til, at ledelsen overvejer, om man kan sætte ansøgertallet til 15 

de første år på uddannelserne. Der blev i den sammenhæng efterspurgt en 
plan for, hvad vi gør, hvis vi ikke får tilstrækkeligt antal ansøgere til de nye 
mastere 

 
Ad 5) Markedsføring   
Jesper gav et oplæg om status på markedsføring.  
The Central har oplistet forskellige styrker og udfordringer for masteruddannelserne 
(powerpointoplæg medsendes referatet – herunder er udvalgte punkter). 

• Markedsføring vil primært være digital, men måske også i udvalgte tidsskrifter 
(fagblade, fagforeningsmagasiner mv). Konkrete forslag kan sendes til Jesper. 
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• Hjemmesider – der arbejdes med nye landingpages, og ift. hvilke divices an-
vendes. De nye sider skal udvikles (tekst, billeder mv). 

• Der foreslås primær aktivitet på LinkedIn, Facebook og Google ads og to for-
skellige målgrupper – både ansøgere og deres ledere. 

• Der skal også udvikles analoge materialer (plakater, brochurer mv) 
• Der er lavet en tidsplan for perioden januar-marts 2020 for udarbejdelse af 

materiale, markedsføring og monitorering af aktivitet. Det meste arbejde skal 
laves af The Central, kommunikationsafdelingen ved DPU og Sine og Jesper. 
Koordinatorerne skal helst lave så lidt som muligt, men der bliver ikke lagt no-
get ud, uden at koordinatorerne har godkendt materialet. 

 
På mødet var der følgende kommentarer: 

• Der blev spurgt til, hvad og hvornår koordinatorerne skal lave noget. Jesper 
giver direkte besked til alle.  

• Der blev spurgt til, hvem der laver monitorering, hvilket ikke er helt afklaret 
(enten The Central, DPUs kommunikationsafdeling eller Sine og Jesper – men 
ikke koordinatorerne). Arbejdsfordelingen mellem de forskellige skal afklares, 
når Sine for alvor starter efter nytår. 

• Der blev spurgt til, om der er styr på brugerrejsen ift hvem de studerende skal 
henvende sig til. Eva følger op på dette. 

• Kompetencefondene og UG.dk bør indtænkes i hele markedsføringen 
• Der skal være styr på tilmeldingsprocedure 
• Der bør afholdes webinar/åbent hus om de nye masteruddannelser.  

 
Jesper samler op og går videre med ovenstående. Alle spørgsmål i forbindelse med 
markedsføring og rekruttering kan ind til videre rettes til Jesper. 
 
Ad 7) Godkendelse af valgfag   
Nævnet drøftede de indsendte beskrivelser af valgfag. 
Der blev bemærket, at der er overlap mellem flere forslag med uudnyttede samar-
bejdsmuligheder. Mange af forslagene bør være mere tværgående. Der er nogle forslag, 
som bliver meget målgruppespecifikke (egen uddannelse). Der blev drøftet om nogle 
skal åbnes lidt op. 
 
Det blev besluttet ikke at udbyde Aktionslæring, da der er overlap til Fællesskabende 
praksis, og heller ikke forslaget om metode, da det er for snævert og da der bliver un-
dervist i det på masteruddannelserne i forvejen.  
 
Det blev aftalt, at valgfagene skal gøres mere åbne, så de kan være relevante for flere 
masteruddannelser, og muligvis også uden for masteruddannelserne. Det blev aftalt, 
at Vibe og Kim går beskrivelserne igennem og giver tilbagemeldinger tilbage til for-
slagsstillerne. 
 
Ad 8) Godkendelse af kriterier for adgangsbegrænsning  
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Uddannelsesnævnet skulle beslutte, om der skal indføres adgangsbegrænsning og 
hvilke kriterier der skal ligge til grund for udvælgelsen af ansøgerne. 
 
De foreslåede kriterier blev gennemgået og godkendt dog med forbehold for, at Eva 
skulle sige endeligt god for dem. 
 
 
Ad 9) Overgangsordninger  
Uddannelsesnævnet skulle beslutte, om der skal være faste overgangsbestemmelser 
(merit) fra de eksisterende studieordninger til de nye studieordninger.  
 
For MTV og MVLK var der foreslået flere modeller for merit alt efter strenghed. UN 
besluttede at der skal være en stram praksis for merit, så det faglige indhold i de nye 
uddannelser sikres. Evt. merit fra tidligere uddannelser må blive til fleksible master.    
 
Merit til Valgfag 
UN besluttede at anvende model 2, hvor de studerende selv skal søge merit til valgfag, 
hvis de ønsker dette.  
 
Ad 10) Planlægning af 10. jan 
Nævnet drøftede planlægning af 10. jan og en dag senere i foråret. Kim booker i alles 
kalender. 
 
Der var forskellige forslag til dagsorden til de to dage, som bliver taget med i planlæg-
ningen.  
 
Ad 11) Evt. 
Brugerrejsen og projektplanen kunne være emner, der skal tages op i det nye år. 
 

Referat godkendt i mailhøring 


