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Mødedato: 9. oktober 2020 kl. 11.00-13.45 
Mødested: D120 og Vmeet 
Mødeemne: Masteruddannelsernes Uddannelsesnævn 
 
 
Deltagere: Vibe Aarkrog (forperson), Helene Ratner (til pkt), Rie Thomsen (til pkt), 
Christian Sandbjerg Hansen, Claus Haas (til pkt), Eva Silberschmidt Viala (studiele-
der), Sine Dybdahl Madsen (AAU), Kim Behrens Jessen (referent) 
 
Afbud: Kristine Kousholt, 
 
 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden  
Der blev foretaget en præsentationsrunde. 
Dagsorden blev godkendt. 
 
Ad 2) Meddelelser 
Claus efterlyste at blive sat bedre ind i sin rolle som koordinator for den fleksible ma-
ster. Der blev aftalt, at Claus på et fremtidigt møde skal klædes bedre på til sin rolle og 
til indholdet af de forskellige masteruddannelser. Claus blev opfordret til at kontakte 
alle koordinatorer, og få en nærmere introduktion til de enkelte masteruddannelser 
samt at Claus får undervisningsplanerne til nærmere gennemsyn.  
 
Vibe meddelte: 

• Vibe foreslog, at så længe der er coronarestriktioner, vil det være bedst at 
holde møderne online. Der var enighed om dette. 

• Der skal laves evalueringsspørgsmål om internatet. Forslag til disse skal sen-
des til Sine senest i uge 43. Vibe, Rie og Helene udarbejder disse. 

• Ny dato for masterdag skal gerne snart findes og meldes ud. Der var enighed 
om at det skal være i F21. Sine og Kim kigger på datoer. 

• Studienævnet har aftalt, at der fremover automatisk skal tjekkes for plagiat. 
• Der er 2. nov. Kl. 12.00 ansøgningsfrist til ’Opslag af midler til initiativer inden 

for videregående VEU i regi trepartsaftalen fra oktober 2017’ 
 
Øvrige meddelelser: 

• Sine gav status på Valgfagscafé. Der er stor travlhed for tiden og det er derfor 
meget svært at finde et tidspunkt til valgfagscafé. Det bedste tidspunkt er d. 
22. oktober kl. 16-17. Der blev aftalt, at der afsættes 5 timer pr. valgfag til 
rekrutteringsarbejde/markedsføring. Sine melder også ud til de studerende 
og får det lagt på hjemmesider. Der blev aftalt, at der også skal være en valg-
fagscafé i F21 gerne i begyndelsen af semesteret (f.eks. uge 6). 

• Sine gav status på planlægningen af Åbent Hus, som kommer til at køre over 
Zoom. Der blev aftalt, at der skal fastsættes en dato, hvilket skal tages op på 



 
 

ARTS 
AARHUS UNIVERSITET 
 
 

Referat 
 
Kim Behrens Jessen 
 
Dato: 9. oktober 2020

 

Side 2/4 

næste møde. Det blev aftalt, at Åbent hus og Valgfagscafé i F21 og E21 skal af-
holdes sammen (ca. samme uge) f.eks. i uge 6 og 43. 

• Der er studerende, som føler sig klemt i overgangen mellem gammel og ny stu-
dieordning. Eva, Sine og Kim går videre med dette. 

• Valgfaget Marginalisering og udsathed har i mailhøring fået udvidet titlen til 
nu at hedde Marginalisering og udsathed blandt børn og unge. Det er rettet 
alle steder.  

• Der var udsendt nyhedsbrev fra Arts Studier. Der var ingen spørgsmål til 
dette. 

• Der var udsendt vejledning til den nye sprogpolitik på Arts. Der var ingen 
spørgsmål til dette. 
 

Ad 3) Status på handleplaner 
UN-forperson orienterede om handleplanernes status. Det blev aftalt at følgende 
punkter skal på dagsorden på kommende møder: 

- Blackboard og undervisningslokaler 
- Markedsføring 

 
Alle uddannelser skal tjekke i deres handlingsplan og sikre at gennemføre handlinger i 
overensstemmelse med denne. 
 
 
Ad 4) Markedsføring 
UN drøftede markedsføring. 
 
Helene har undersøgt hvilke muligheder der er for at få en annonce i Asterisk. Alle 
ideer og indhold kan sendes til Helene, som vil gå videre med dette. 
 
Der blev drøftet om de 30 timer til koordinatorernes arbejde med markedsføring er for 
lidt. Der vil være muligt at få flere timer hos Eva til specifikke tiltag. 
 
Eva har været til møde om Master i IKT og Læring (MIL) på Aalborg Universitet, som 
er et universitetssamarbejde mellem AAU, AU, RUC og CBS. Her er erfaringen, at en 
stor del af rekruttering sker gennem valgfagene på uddannelsen. Der blev spurgt til 
prisen på disse valgfag, hvilket Eva vender tilbage med. 
Der er lavet en rapport om markedsføringen i 2020. Eva gav et overblik over omkost-
ningerne til markedsføring i 2020. Der vil også i 2021 være midler til markedsføring, 
om end ikke i helt samme omfang. Alle opfordres til at læse rapporten og overveje, 
hvad der vil virke bedst.  
Det blev aftalt, at koordinatorerne i november kunne få 10 timer til at få iværksat am-
bassadørordningen. På vejledning er der allerede interesserede til ordningen, som Rie 
vil gå videre med. Det blev aftalt, at Sine finder et mødetidspunkt for alle koordi-
natorer, hvor der kan aftales, hvordan ordningen skal sættes i værk. 
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Der er ved at blive planlagt aftagerpanelmøde i november, hvor emnet er markedsfø-
ring af Masteruddannelserne. Mødet bliver afholdt online d. 26. november. Koordina-
torerne bliver inviteret til mødet. Dagsorden for mødet vil blive diskuteret på næste 
UN møde. 
 
Vibe er inviteret til seminar om efter- og videreuddannelse d. 20 nov. bl.a. for at tale 
om valgfaget Transfer. 
 
 
Ad 5) Evaluering af hjemmesiden for masteruddannelserne 
UN evaluerede hjemmesiderne for masteruddannelserne.  
 
Der var følgende bemærkninger/forslag: 

- Der er stor forskel på siderne for de nye masteruddannelser og siderne for de 
gamle uddannelser, hvor der var langt flere oplysninger og nemmere kontakt-
information til koordinatorerne. Omvendt er de nye sider meget overskuelige. 

- På de tidligere uddannelser var der også videoer med præsentation af uddan-
nelserne, hvilket der kunne tænkes i.  

- Der burde være en FAQ side.  
- Der kunne være en side med nyheder om masteruddannelserne. Denne skulle 

naturligvis holdes opdateret bl.a. med link til nyheder fra koordinatorerne fx 
artikler m.m.  

 
Sine og Eva tager forslagene med videre. 
 
 
Ad 6) Behandling af nødstudieordninger 
UN godkendte de udsendte forslag til nødstudieordninger, som primært er omlægning 
af mundtlige til zoom, hvis det bliver nødvendigt. 
 
 
Ad 7) Drøftelse af offentliggørelse af opgaver 
Uddannelsesnævnet drøftede, om de studerende skal have mulighed for at vælge at de-
res opgave må offentliggøres, når de afleverer. UN besluttede, at dette skal være mu-
ligt. 
 
 
Ad 8) Valg til UN 
UN drøftede deltagelse af studerende i nævnet. Der er interesserede studerende på 
både MVLK og på Vejledning. Der blev drøftet, hvordan de studerende bliver valgt ind, 
hvis der er flere interesserede. Det blev aftalt, at uddannelserne må finde en kandidat 
på så demokratisk en måde som mulig.  

https://dpu.au.dk/masteruddannelser/
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Det blev drøftet, om møderne fremover skal være kortere (1½-2 timer), hvor de stude-
rende kan deltage, og så evt. efterfølges af et koordinatormøde uden studerende. Dette 
overvejes fremadrettet.  
 
Ad 9) Mødeplan for 2021 
Da de studerende skal deltage fremadrettet (se pkt. 8), blev det aftalt, at Kim kontak-
ter de studerende for at høre, hvilke tidspunkter der passer dem bedst. Herefter 
meldes der en mødeplan ud for 2021. 
 
Ad 10) Evt. 
Intet 
 
Mødet sluttede 13.20 


