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Mødeemne: Masteruddannelsernes Uddannelsesnævn 
 
 
Deltagere: Vibe Aarkrog (forperson), Rie Thomsen, Anne Maj Nielsen, Helene Rat-
ner, Christian Sandbjerg Hansen, Eva Silberschmidt Viala (studieleder), Jesper Hede 
(UK), Sine Dybdahl Madsen (AAU), Kim Behrens Jessen (referent) 
 
 
 
Referat  
Ad 1) Godkendelse af dagsorden  
Tilføjelse af nyt punkt 3 - Budget på modul 1 
Ellers blev dagsorden godkendt.  
 
 
Ad 2) Meddelelser 
Vibe meddelte: 

• Der er sat gang i evalueringer på modul 2 og 4 på MAVO. 
• Jonas og Vibe har indsendt ansøgning om udvikling af masterpædagogik og 

EDU-IT. Dette vil blive et punkt på kommende møde. 
 
Eva meddelte: 

• Det er enormt mange ting, der skal afklares under corona-situationen, men 
det overordnede indtryk er, at der bliver lagt en imponerende indsats for da-
gen for at afvikle undervisning og få alt til at fungere til trods. 

 
Øvrige meddelelser: 

• Nyhedsbrev fra Arts Studier – april vil blive eftersendt. 
• Der planlægges modul 1 på de nye uddannelser 
• Prækvalifikation af MTV blev skudt i gang før påske med udkast til ansøgning 

til Uniled og UFU og så skal der laves en udvidet aftager-/behovsundersøgelse. 
• Ansøgning om titelændring for MPV sættes i gang snarest. 

 
 
Ad 3) Budget på modul 1 
Der blev spurgt til, hvordan modul 1 skal planlægges, og hvordan timetallene regnes 
ud. Der blev aftalt, at Rie, Eva og Sine tager et møde og kigger på dette for at lave et 
udkast til plan og for at sikre, at der ikke er fejl. Dette vil kunne bruges som udkast for 
de øvrige koordinatorer.   
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Ad 4) Corona og eksamen 
Nævnet drøftede udfordringer forårsaget af Corona. 
Det er meldt ud at alle eksamener skal afholdes digitalt. Det gælder også mundtlige ek-
samener. Det skal afgøres om man ønsker at afholde eksamen på den måde eller om 
eksamen skal omlægges til noget andet. Der vil blive sendt et katelog ud, om hvilke 
muligheder man har, som Vibe, Eva og formandsskabet for studienævnet i første om-
gang gennemgår. Herefter vil alle fagmiljøer skulle afklare, hvordan de ønsker at eksa-
men skal afholdes. 
Det er vigtigt, at man i overvejelserne om eksamensform og afholdelse af disse er op-
mærksom på, at ikke alle studerende har stærke internetforbindelser. 
Det blev aftalt, at alle fagkoordinatorer skal give melding tilbage til Vibe (cc. Eva, Sine 
og Kim), om det er muligt at afvikle eksamen online. 
Det skal afklares, hvilket system der kan/skal anvendes til online eksamener. Eva un-
dersøger dette.  
 
 
Ad 5) Markedsføring   
Jesper gav en kort status på markedsføringen. Status fra d. 31/3 var, at der har været 
en rigtig fin aktivitet og at der er ramt de rigtige målgrupper. Der er fulgt op med en 
retargeting kampagne, hvor der endnu ikke er tal for effekten. Der er endnu uvist, 
hvordan den gode aktivitet giver sig udslag i ansøgning til uddannelserne. Så snart der 
kommer nogle foreløbige tal, vil disse blive udsendt til orientering. 
 
 
Ad 6) Status på planlægning af undervisning E20    
Sine havde udsendt overblik over undervisning i E20. Der var enkelte afklarende 
spørgsmål til dette bl.a. ift længden af internat.  
Der blev opfordret til at tænke mulige digitale løsninger ind i undervisningen. 
 
Udkast til undervisningsplaner til modul 1 skal indleveres til Sine til 1. maj 
 
 
Ad 7) Fastlæggelse af datoer for møder E20 
Nævnet drøftede datoer for møder i E20 
Foreslåede datoer: 28/8, 2/10, 6/11, 4/12 
 
Det blev aftalt, at Kim lægger datoerne ind i alles kalender og så kan der meldes til-
bage, om der er problemer med datoerne. Kim kommer med en status på tilbagemel-
dingerne på næste møde. 
 
 
Ad 8) Udkast til plan for undervisning F21, E21 og F22 
Nævnet drøftede udkast til plan for skemamæssig placering af undervisning på modul 
2-4 på nye MA i F21, E21 og F22. Der blev spurgt ind til, hvorfor der skal planlægges så 
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lang tid i forvejen og hvordan dette spiller sammen med evalueringspolitik, didaktisk 
udvikling mv. Eva gav en baggrund for beslutningen om langtidsplanlægningen. Det 
blev drøftet fordele og ulemper ved langtidsplanlægning og hvor meget fleksibilitet, 
der bliver nød til at være.  
Fagkoordinatorerne melder ind til Sine, hvor de gerne vil have undervisning på deres 
uddannelse i de berørte semestre, så der er et skellet at planlægge ud fra.  
Det blev drøftet, hvor tidligt undervisnings- og eksamenstidspunkter bør offentliggø-
res for masterstuderende. Der var enighed om, at det ikke vil være gavnligt at kommu-
nikere ud mere end max 1 år ud i fremtiden, da en længere tidshorisont sjældent efter-
spørges og da der kan komme evt. rettelser så langt frem i tiden. 
 
Det blev aftalt, at fordele og ulemper ved langtidsplanlægning skal tages op på et se-
nere UN-møde.  
 
 
Ad 9) Drøftelse af proces for Valgfag E21 
Nævnet drøftede proces for udbud af valgfag i E21. 
 
Det er både muligt at genudbyde valgfagene fra F21, eller delvis genudbyde valgfag el-
ler udbyde helt nye. I lyset af den nuværende situation kunne et valgfag om håndtering 
af arbejdsopgaver under Corona/epidemi eller teknologi til varetagelse af arbejdsopga-
ver være oplagte nye forslag. Der bør dog ikke lægges noget fast endnu, da optaget bør 
afventes. Den første frist for indmeldinger er sat til 1. september.  
 
Det blev drøftet, om der skal afholdes et webinar om valgfag i F21. Et sådant webinar 
bør ligge i begyndelsen af efteråret 2020, og det skal være åbent for alle – også interes-
serede udefra (ikke kun indskrevne på de nye uddannelser), da der kan være mange, 
som er interesserede i at tage et 5 ECTS forløb. 
 
Det blev aftalt, at afholdelsen af webinar skal på et møde inden sommerferien. 
 
 
Ad 10) Rekruttering af studerende til UN-møder 
Nævnet drøftede hvorledes der kan rekrutteres studerende til UN. 
 
Der skal på modul 1 informeres om UN´s arbejde og de studerendes muligheder for at 
få indflydelse på deres uddannelser. Det blev drøftet, at der skal være informationsma-
teriale klar til modul 1 (både ppt og andet), og at det kunne være en idé at invitere de 
studerende til et UN-møde, så interessererede kan se, hvordan det foregår.  
 
Til næste planlægningsmøde til UN skal der kigges på informationsmateriale og om 
det skal på som et punkt eller blot kan rundsendes evt i justeret form. 
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Ad 11) Evt. 
Christian efterspurgte navne mulige aftagere til behovsundersøgelsen på MTV. Forslag 
kan sendes til Christian.  
 


