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Mødedato: 10. november 2020 kl. 8.00-10.00 
Mødested: Zoom 
Mødeemne: Masteruddannelsernes Uddannelsesnævn 
 
 
Deltagere: Vibe Aarkrog (forperson), Rie Thomsen, Kristine Kousholt, Christian 
Sandbjerg Hansen, Eva Silberschmidt Viala (studieleder), Sine Dybdahl Madsen 
(AAU), Kim Behrens Jessen (referent) 
 
Gæster: Rasmus Sandau Christensen (stud MVLK), Karsten Sandau (stud MPV) 
 
Afbud: Helene Ratner 
 
 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden  
Dagsorden blev godkendt. 
 
Ad 2) Præsentationsrunde 
Der blev foretaget en præsentationsrunde. 
Vibe gav en præsentation af UN med forretningsorden, årshjul og rammer for arbej-
det. Da forretningsorden reelt set ikke dækker UN, da der ikke kan være dobbelt re-
præsentationsområde blandt underviserne, blev der drøftet om, der skal laves en sær-
kilt forretningsorden for UN. Vibe, Eva og Kim kigger på dette.  
 
 
Ad 3) Meddelelser 
Vibe meddelte: 

• Der blev ikke indsendt ansøgninger om VEU-midler  
• Der er udviklet evalueringsspørgsmål om internat, som kommer med i evalue-

ringen der udsendes snart 
• Hjemmesiden for masteruddannelserne skal revideres, hvilket Eva og Sine går 

videre med. 
• Der blev afholdt en rigtig god virtuel valgfagscafé med 21 deltagere ud over 7 

koordinatorer og Sine. Valgfagscaféen er efterfølgende blevet set af 36 på 
hjemmesiden. Der var stor tilfredshed med valgfagscaféen, både blandt dem 
der deltog og hos dem, der har været inde efterfølgende. 
Alle valgfagsfilmene ligger samlet her: https://www.youtube.com/play-
list?list=PLL9jTsMRXd94Ct64RLtWQD6yqQ-9-HncF 
Video for valgfagscaféen: https://dpu.au.dk/masteruddannelser/masterud-
dannelser-paa-dpu/valgfag/ 

 
Øvrige meddelelser: 

• Eva orienterede om nyt udbud i DSA 

https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Uddannelse_og_Paedagogik/170925_Forretningsorden_for_uddannelsesnaevnene_DPU_med_tilfoejelser_af_2501___1210___141016___250917pdf.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLL9jTsMRXd94Ct64RLtWQD6yqQ-9-HncF
https://www.youtube.com/playlist?list=PLL9jTsMRXd94Ct64RLtWQD6yqQ-9-HncF
https://dpu.au.dk/masteruddannelser/masteruddannelser-paa-dpu/valgfag/
https://dpu.au.dk/masteruddannelser/masteruddannelser-paa-dpu/valgfag/
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• Seminar for masteruddannelserne planlægges til d. 25. marts. Der kommer in-
vitation ud til UN og alle undervisere meget snart. 

• Der er studerende som har problemer i overgangen mellem gammel og ny ord-
ning. Sine har været meget ind over at vejlede ift. ansøgninger, navigation på 
hjemmesider og i det administrative mv. 

• Der er oprettet ambassadørkorps for Vejledningsområdet. De er allerede gået i 
gang med at virke. 

• Der blev spurgt til om nogen fra EVU-kontoret kunne deltage i punkter under 
UN-møderne, hvor det kunne være relevant. Det vil der blive overvejet i frem-
tiden. 

• Der arbejdes med en evaluering af hjemmesiden. Der er allerede indføjet en 
del links ift forskellige ønsker der er indkommet til Sine. 
 
 

Ad 4) Godkendelse af studieordningsændringer 
UN behandlede forslag til studieordningsændring om at indføre mundtligt forsvar på 
Masterprojektet på de nye studieordninger. Vibe redegjorde for baggrund for forslaget 
og konsekvenserne af det, hvor timerne til mundtlig eksamen vil skulle tages fra un-
dervisningen og KAV på modulet, mens der ikke røres ved den individuelle vejledning.  
 
De to studerende udtrykte forskellige synspunkter på mundtlig eksamen. Den ene ville 
gerne prioritere undervisning; den anden prioriterede mundtlig eksamen. Et mundt-
ligt forsvar af opgaven vil kunne hæve de studerendes udbytte af eksamen, men ikke 
hvis prisen bliver for stor.  
Blandt underviserne blev det fremført, at masterstuderende pga. livssituationen ikke 
altid kan levere et skriftligt produkt, som svarer til deres faglige niveau, hvilket afspej-
ler sig i, at de studerende meget ofte hæver deres karakter i det mundtlige forsvar. 
Herudover vil en kombination af skriftlighed og mundtlighed også i højere grad af-
spejle, hvad der sker i virkeligheden efterfølgende end blot et stort skriftligt produkt.  
En kombineret eksamen kan også fungere som en samlende afslutning blandt de stu-
derende, hvor der kan afsluttes med noget socialt efterfølgende.  
Det blev foreslået, at der kunne overvejes at skære i den kollektive vejledning og ikke i 
undervisning, hvis man så gennemfører en fælles undervisning på tværs af masterud-
dannelserne. 
 
UN besluttede på baggrund af drøftelsen at godkende forslaget, som dermed fremsen-
des til studienævnets behandling. 
 
 
Ad 5) Drøftelse af netværksdannelse 
UN drøftede netværksdannelse blandt de studerende. 
De studerende (især den ene) efterlyste mere tid til at være studerende og til at have 
større samhørighed med de øvrige studerende – ikke kun blandt masterstuderende 
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men også med de øvrige studerende på campus. Der kunne derfor gøres mere for at in-
formere på tværs af uddannelserne om forskellige tiltag både faglige og sociale, som 
studerende kan deltage i. Sine har mulighed for at undersøge, hvad der rører sig af fag-
lige og sociale tiltag på campus, og det er muligt at informere om dette på Blackboard 
eller pr. mail.   
 
Der blev påpeget, at internatet gav en rigtig god social ramme, hvor der er muligheder 
for at lære hinanden at kende på tværs, hvilket almindelige undervisningsdage, hvor 
man bare kommer og går, ikke giver i samme grad.  
Der blev drøftet, om undervisningen f.eks. kan ligge på fredage til lørdage, hvor fredag 
aften, så kunne bruges til sociale tiltag. Der var delte meninger om dette hos de stude-
ende. Der er endvidere en del praktiske udfordringer (servering, support, arbejdstimer 
mv.) ved undervisning på lørdage. Og nogle gange blev det måske lidt for socialt om 
fredagen, så lørdagen ikke gav så meget fagligt. Herudover vil der ikke være mange an-
dre på campus om lørdagen, hvorfor samhørighedsfølelsen ikke bliver det samme.  
 
 
 
Ad 6) Drøftelse af evalueringer 
Vibe redegjorde for rammerne for evalueringer, og hvad de bruges til. 
Det blev drøftet, om der skal afsættes tid til evaluering i undervisningen (eller en udvi-
det pause), så det sikres, at alle får prioriteret tid til at evaluere, da det ofte kan knibe 
med at huske dette i en ellers travl hverdag. 
Det er også vigtigt at informere de studerende om, hvad der forventes af dem i forhold 
til evalueringerne (anvendt tid), og hvad evalueringer skal bruges til, så der er forstå-
else for vigtigheden af disse. 
 
 
Ad 7) Aftagerpanelmøde 
UN drøftede aftagerpanelmøde d. 8. december, hvor der er fokus på masteruddannel-
serne. Udkast til dagsorden blev drøftet og der var forskellige kommentarer, som blev 
taget til efterretning (relevans, fleksibilitet (herunder drøftelse af valgfag), indledende 
præsentationsrunde, økonomisk situation (kan sende forkert signal om krise), to korte 
oplæg= foregriber de gruppearbejdet? Overvej størrelse af grupperne=små så alle får 
taletid, forslag til nye medlemmer, sikring=omformuleres til noget mere konstruktivt, 
kommentarer til mulige deltagere i mødet).  
Der blev aftalt, at der efter mødet kan overvejes, om aftagerpanelet er det rette forum 
at drøfte masteruddannelserne i, eller om der skal nedsættes et aftagerforum for ma-
steruddannelserne, som kun har fokus på disse. 
Der blev foreslået, at medlemmerne af aftagerpanelet/-forum skal udpeges meget stra-
tegisk i forhold til, hvem der aftager fra uddannelserne. 
 
 
Ad 8) Mødeplan for 2021 
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UN drøftede mødeplan for 2021. Der var ønske om, at møderne ikke skal ligge på en 
fast dag. Der var enighed om, at det bedste tidspunkt vil være kl. 9-11 ved fysiske mø-
der. Kim booker i alles kalender. 
Emner til dagsorden til fremtidige møder er meget velkomne og kan indsendes til Vibe 
og Kim. 
  
 
Ad 10) Evt. 
Intet 
 
Mødet sluttede 10.05 


