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Mødedato: 26. august 2020 kl. 12.30-15.00 
Mødested: D118 og Vmeet 
Mødeemne: Masteruddannelsernes Uddannelsesnævn 
 
 
Deltagere: Vibe Aarkrog (forperson), Helene Ratner, Rie Thomsen, Kristine Kous-
holt, Eva Silberschmidt Viala (studieleder), Sine Dybdahl Madsen (AAU), Kim Behrens 
Jessen (referent) 
 
Afbud: Christian Sandbjerg Hansen, Claus Haas 
 
 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden  
Præsentationsrunde 
Dagsorden blev godkendt.  
 
 
Ad 2) Meddelelser 
Eva meddelte: 

• Der er arbejdet meget med markeringer på Campus af, hvor de studerende 
kan være fysisk ifb med coronasituationen. 

• Jesper Hede har sagt op som uddannelseskonsulent. 
 

Vibe meddelte: 
• Der er møde i næste uge om planlægningen af masterdag d. 16. september. 

Hvis der er ideer til hvad der skal på dagsorden ud over masterpædagogik, må 
de meget gerne sendes til Sine, cc. Vibe. 

• Internat på masteruddannelserne begynder i næste uge. Alle opfordres til at 
tænke over, hvad der skal tages op fremadrettet for at udvikle området. 

 
Øvrige meddelelser: 

• Ansøgning om prækval af MTV. Ansøgningen er af UFU blevet indstillet til 
godkendelse i universitetsledelsen. Der var kun enkelte forslag til mindre tilfø-
jelser. Dette arbejdes der på frem mod midt sep. 

• Ansøgning om titelændring på MA i vejledning ligger til godkendelse ved de-
kanatet. 

• Der blev efterspurgt et overblik over hvilke konsekvenser corona har haft for 
eksamen og for de studerendes gennemførsel. Sine følger op med UVAEKA.  

• MA i vejledning har afholdt første indledende (frivilligt) møde med de nye stu-
derende på uddannelsen. Over halvdelen deltog og der har allerede været til-
bagemeldinger. Sine deltog, og hun vil også deltage den første dag på alle in-
ternater. 
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Ad 3) Tilrettelæggelse af undervisning E20 
Afdelingslederne har fået besked om, at de kan kontakte CUDIM, hvis de ønsker at de 
skal afholde kurser i at undervise når kun halvdelen er tilstede fysisk eller på anden 
måde inddrages i udviklingen af undervisningen i E20. Afdelingslederne har grebet 
det forskelligt an. CUDIM vil også meget gerne indgå i samarbejde med enkelte under-
visere, hvis det ønskes. For masteruddannelserne afholdes masterdagen d. 16. sep, 
hvor der kan ideudvikles.  
 

- Der blev drøftet, hvilket foranstaltninger der gøres og kan gøres ift coronatil-
tag. Der blev oplyst, at der er håndsprit i alle undervisningslokaler. Der bør 
dog påpeges, at alle bør være særligt opmærksom på hygiejne bl.a. også ifb 
med buffeter eller kaffeborde.  

- Der blev efterspurgt muligheder for en ”værktøjskasse” med, hvordan man 
kan gebærde sig i undervisningen og afholde praktiske indslag på en sikker 
måde. 

- Der blev spurgt til, hvilke GDPR udfordringer, der kan være, hvis de stude-
rende skal lave videoindslag, blogs mv.  

- De studerende efterspørger mere viden om akademisk skrivning. De stude-
rende har brug for mere end den 1 time der ligger i KAV (mere specifikke feed-
backprocesser). Eva følger op med CUDIM, hvad der kan være af muligheder. 
Punktet tages op på møde senere på semesteret. 

- Opsamling på afholdelse af Internat 
- Afholdelse af Artikelbazar. 

 
Det blev aftalt, at ovenstående kan tages op d. 16. sep. 
 
 
Ad 4) Valgfag til E21 
UN skal på næste møde godkende udbud af valgfag til E21.  
 
Det er endnu uvist, hvor mange af de 8 valgfag, der bliver gennemført i F21. 
Det blev understreget, at valgfag fra F21 også kan udbydes i E21. 
 
Det blev aftalt, at udbuddet for F21 gentages i E21, og at indsatsen i stedet koncentre-
res om markedsføring (f.eks. små 2 min videoer) af de 8 udbud (måske med supple-
ment af 1 forslag fra MUL). Dette tages op på næste møde. 
 
 
Ad 5) Godkendelse af studieordning for trivsels- og ressourcepsykologi 
UN drøftede revideret udkast til studieordning for Master i trivsels- og ressourcepsy-
kologi. 
 
Der var fra en enkelt fagperson fremsendt kritik af proceduren for forslaget til ny stu-
dieordning. Der blev derfor indledningsvist redegjort for hele processen, som nøje har 
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fulgt den af Arts vedtagne proces for studieordningsudvikling, som bl.a. ligger til 
grund for institutionsakkrediteringen. I processen er alle relevante parter herunder 
fagmiljø, aftagere, censorformandskab, UN og SN inddraget, og ligger til grund for ud-
kastet. UN havde ikke noget at udsætte på processen, som har fulgt den samme plan, 
som de øvrige uddannelser har været igennem. UN gik derfor over til at behandle for-
slaget til ny studieordning og titel for uddannelsen. 
  
Generelle kommentarer: 

- Det er et meget gennemarbejdet udkast. Det er dog ikke så nemt at se hvad der 
er ændret i forhold til den nuværende studieordning, hvilket blev forklaret på 
mødet. 

- Der blev spurgt til, hvorfor der i titelforslaget er ønske om at ændre den dan-
ske titel mens den engelske fastholdes. Dette blev forklaret, at det er et enigt 
fagmiljø, som på baggrund af bl.a. aftagerhøringer og tilbagemelding fra stu-
dienævnet har ønsket den nye titel på dansk, mens den engelske titel bør fast-
holdes, da det stadig er den betegnelse der anvendes internationalt. 

- Der er arbejdet med beskrivelserne bl.a. med at sikre en ensartning af anven-
delse af begreberne. Det har gjort at positiv psykologi er blevet skrevet ind i 
mere overordnede termer, hvilket UN ikke havde problemer med. 

 
Udkastet blev godkendt og indstilles til godkendelse i Studienævnet. 
 
 
Ad 6) Markedsføring 
Oplæg ved Hanne Lund-Nielsen (tidligere studerende på vejledning og nu karrierevej-
leder ved HK i Herning) om hvordan alumneforeningen kan understøtte markedsfø-
ring. Præsentationen vil efterfølgende blive rundsendt til UN. 
 
Pointer fra oplægget: 
Forslag: Oprettelse af ambassadørkorps for masteruddannelserne 
Hvorfor: Den faglige stolthed og ønske om at udbrede kendskab til masteruddannel-
sen 
Mål: Få flere studerende på masteruddannelser og få en klarere faglig profil, som også 
er kendt udad til. 
 
Hvis der skal være ambassadører skal disse klædes på ift:  

- Det rigtige hold – med fokus på fageksperter 
o Der skal være en tydelig forankring af ambassadørerne på DPU ved 

centrale faglige eksperter 
- Planlægning og motivation 

o Der skal være klare planer for hvordan ambassadører skal aktiveres, 
og hvornår og hvordan de motiveres for opgaven. 

- Adfærd – og regler 
o Opsætning af etik og fælles spilleregler 
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- Mål og data 
o Der skal opsættes mål for effekt og følges op med data 

- Løbende evaluering 
o Der skal løbende vurderes, hvordan ordningen fungerer, og hvad der 

skal justeres. 
- Distribution og gentagelse 

o Der skal opsættes et system, som kan gentages og justeres fra gang til 
gang. 

 
Spørgsmål til oplægget: 

- Hvor meget kan man forvente, at ambassadører vil deltage? 
o Det er meget et spørgsmål om, hvor godt det bliver sat op, og hvor 

nemt det er at tilgå for den enkelte ambassadør. 
- Lavthængende frugt, der bør rækkes ud efter. Punktet bør tages op på fremti-

digt møde i UN (f.eks. september). Der blev aftalt, at der skal laves et konkret 
oplæg til en kommende drøftelse f.eks. hvilken rolle koordinator skal have i en 
sådan ordning og hvad timerammen i så fald skal være. 

 
Det blev aftalt, at Rie præsenterer nogle punkter til diskussion af markedsføring med 
brug af ambassadører på septembermødet. Endvidere ønskede Eva en evaluering af 
den gennemførte markedsføring; det kan dog først nås til oktobermødet. 
 
 
 
Ad 7) Drøftelse af mundtlig eksamen på masterprojekt 
UN drøftede mundtlig eksamen på masterprojektet. 
Der var fra prodekanens side givet tilladelse til dobbeltudprøvning på masterprojektet. 
I de endelige studieordninger for MVLK, MUL og MPV, som blev behandlet af UN i 
E19, var der ikke indsat mundtligt forsvar, hvorfor de blev godkendt uden. UN vil 
gerne have, at der arbejdes for at genindføre mundtligt forsvar. 
Det blev aftalt, at Eva prøver på at undersøge hvor mange ressourcer det vil koste at 
genindføre mundtligt forsvar. For de nye studieordninger kan der umiddelbart ikke la-
ves ændringer inden et fuldt gennemløb. UN ønskede, at Kim undersøger om der er 
mulighed for at genindføre mundtligt forsvar inden fuldt gennemløb. 
 
 
Ad 8) Drøftelse af fordeling af censorer 
Punktet blev udskudt til kommende møde. 
 
 
Ad 9) Undervisningsevalueringer F20 
Uddannelsesnævnet behandlede evalueringerne for det foregående semester 
 
Vibe understregede endnu engang proceduren for evalueringsopsamling. 
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Vibe gav en samlet opsummering af evalueringerne. 
 
Fagkoordinatorerne gav en opsummering fra de enkelte uddannelser. 

- Der er stadig store udfordringer for de studerende med de mange forskellige 
systemer, de skal agere i. Sine har fået tilklippet et eksisterende webinar lavet 
af Studievejledning fra Studiestarten, som skal hjælpe dem med at blive intro-
duceret til systemerne.  

- Der bliver stadig efterspurgt en rød tråd i modulerne (sammenhæng mellem 
de enkelte oplægsholdere og det samlede modul). Det er derfor meget vigtigt 
at overveje dette. Dette kan også tages op d. 16. sep. 
 

Vibe laver til næste møde en samlet opsummering, som kan sendes til studienævnet. 
 
 
Ad 10) Studerende i UN 
UN drøftede rekruttering af studerende til UN. 
 
I evalueringerne har flere studerende givet udtryk for at de gerne vil deltage i UN.  
Der var enighed om, at det er vigtigt at reklamere for dette i modul 1, så de studerende 
kan rekrutteres så tidligt i uddannelsen som muligt. Vibe skriver ud til alle modulan-
svarlige. 
Der er i UN en plads til en repræsentant for hver uddannelse (samt en suppleant). 
 
 
Ad 11) Evt. 
Intet 
 
Mødet sluttede 15.00 


