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Mødedato: 12. marts 2021 kl. 9.00-11.00 
Mødested: Zoom 
Mødeemne: Masteruddannelsernes Uddannelsesnævn 
 
 
Deltagere: Vibe Aarkrog (forperson), Helene Ratner, Rie Thomsen, Kristine Kous-
holt, Christian Sandbjerg Hansen, Bergthora Kristjansdottir, Eva Silberschmidt Viala 
(studieleder), Sine Dybdahl Madsen (AAU), Kim Behrens Jessen (referent) 
 
Afbud: Rasmus Sandau Christensen (stud MVLK), Karsten Sandau (stud MPV) 
 
 
 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden  
Dagsorden blev godkendt. 
 
 
Ad 2) Meddelelser 

• Åbent Hus d. 11. februar gik rigtig godt – tak til alle der deltog. Videoerne fra 
dagen er ved at blive redigeret og vil blive lagt på nettet snarest. Der var stor 
tilfredshed med onlineformatet, som ser ud til at passe virkelig godt til mål-
gruppen. UN vil derfor gerne anvende formatet igen fremover. 

• Orientering om ansøgningstal på valgfag F21. Der ser ud til at være en hel del 
ansøgere til valgfag, som ikke tidligere har været indskrevet på masteruddan-
nelserne. 

• Udbud af valgfag E21 er blevet reduceret med to, idet Emotionelt arbejde er 
udskudt til F22, da det ikke egner sig til online format, og Marginalisering 
kan ikke gennemføres i E21. UN aftalte at der på et kommende møde skal 
drøftes, hvordan formatet af valgfag skal være i fremtiden i forhold til forde-
lingen mellem online og on site. Der bør også drøftes muligheder for udbud af 
valgfag, læringsrum mv. 

• Eva skal være prodekan på Hum på KU og stopper derfor til 30. april.  
• Der er desværre blevet givet endeligt afslag på prækval af MTV med den be-

grundelse at uddannelsen ikke er tæt nok på praksis og at der skal samarbej-
des med professionshøjskoler. Der arbejdes på, hvad der skal ske nu, både på 
de interne og eksterne linjer. 

• Der var udsendt nyhedsbrev fra Arts Studier for marts. Der var ingen spørgs-
mål til dette. 

 
 

Ad 3) Godkendelse af forretningsorden for UN 
SN har behandlet udkast til forretningsorden for UN for masteruddannelserne med 
forskellige bemærkninger. SN bad især UN overveje om de studerende også skal være 
tilforordnet SN og om beslutningsgangen er korrekt/hensigtsmæssigt beskrevet. 
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UN genbehandlede udkastet, og der var enighed om de fleste rettelser og tilføjelser. 
Der var enighed om at de studerende skulle være tilforordnet SN og at der er mulighed 
for at udpege en næstforperson, som inddrages i UN’s arbejde f.eks. i tilrettelæggelsen 
af møderne. 
Ift. beslutningsgang ønskede UN at fastholde den åbne formulering. Hvis studienæv-
net fastholder at der skal beskrives en beslutningsgang, ønsker UN, at SN laver en for-
mulering. Der kunne evt. tilføjes, at såfremt der ikke kan opnås konsensus, skal UN-
forpersonskabet afklare beslutninger med studieleder.  
 
Det reviderede forslag til forretningsorden indstilles til SN’s godkendelse. 
 
 
Ad 4) Evaluering af E20 
UN drøftede forpersonens opsummering af drøftelserne fra sidste møde.  
 
UN havde følgende kommentarer:  

- Virkelig fin opsamling 
- UN drøftede om der skulle være flere rammer for datoplanlægningen af un-

dervisning ift det pædagogiske og didaktiske. Der var enighed om, at der er så 
mange faktorer i spil, at UN ikke skal definere noget på dette område. Det blev 
aftalt at koordinatorerne og UN skal være opmærksom på dette både i plan-
lægningen og kommende evalueringer.  

- Vigtigt at der er fokus på overgangen fra internat til undervisning. 
- Internaterne er så stor en succes, at det kan overvejes, om der skal være inter-

nat på andre moduler eller om der er dele af aktiviteterne og undervisnings-
formerne på internaterne, som kan indarbejdes i den almindelige undervis-
ning. 

- Ift. at få løftet evalueringsprocent blev det aftalt, at der skal sættes tid af i un-
dervisningen 

- Ift. læsning af akademiske tekster bør dette være et fokuspunkt indledningsvis 
i modulerne. Det blev aftalt, at det bliver en drøftelse på kommende møde, 
hvor der kan drøftes, hvad der er brug for. Det bør indarbejdes i undervisnin-
gen og Rie fremsender et eksempel til en kommende drøftelse. 

 
Det blev aftalt at opsummeringen skal anvendes i planlægningen af det kommende ud-
bud af modul 1.  
 
 
Ad 5) Drøftelse af evalueringsspørgsmål til valgfag 
UN drøftede om der skal tilføjes specifikke spørgsmål til evaluering af valgfag i F21. 
De nuværende evalueringsspørgsmål var udsendt. UN var enige om at fastholde alle de 
nuværende spørgsmål under UN. 
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UN var meget interesseret i at have fælles spørgsmål for alle valgfag.  
Følgende spørgsmål blev foreslået tilføjet valgfagene: 

- Hvordan er samspillet mellem valgfaget og resten af masteruddannelsen? (ret-
tet mod masterstuderende) 

- Hvis valgfaget er det første valgfag du har taget på DPU, har det så givet dig 
lyst til at tage flere fag eller en hel masteruddannelse? (rettet mod ikke ma-
sterstuderende) 

 
Herudover blev det aftalt, at koordinatorerne for valgfag formulerer nogle spørgsmål, 
som skal sendes til Sine, som samler det sammen og sender til valgfagsundervisere.  
 
Det blev bemærket at særlige spørgsmål til valgfag kun kan tilføjes af modulkoordina-
torerne, men Sine har en vejledning til hvordan de kan tilføjes, og Sine vil have mulig-
hed for at hjælpe modulkoordinatorerne med opgaven. 
 
UN aftalte at der skal tages en større drøftelse af, hvad UN ønsker at have ud af evalue-
ringerne bl.a. samspillet mellem den kvantitative og den kvalitative evaluering. Denne 
drøftelse kunne tages i forbindelse med indføjelse af det kommende evalueringsmodul 
(tekniske system) i Brightspace.  
 
 
Ad 6) Orientering om markedsføring i 2021 
UN blev kort orienteret om markedsføring af masteruddannelserne på DPU i 2021. 
 
Der blev givet en samlet oversigt på mødet, som udsendes med referatet. Der kører 
Google ads hele året, som er den mest effektive markedsføring, og i tiden op til hhv. 
ansøgningsfrist og studiestart kører onlinekampagner på div. medier.  
 
 
Ad 7) Evt. 

• Til næste møde blev der foreslået at det drøftes, hvad der kan gøres for svage 
studerende. 

• Mange modul 4 studerende er ekstra pressede under corona, og der er stor be-
kymring blandt vejlederne. Mange overvejer at udskyde aflevering og fravæl-
ger vejledning. Der blev derfor drøftet hvilke muligheder, der kunne være for 
at hjælpe gruppen.  

• Generel drøftelse af coronasituationen ift afholdelse af undervisning og som-
mereksamen. 

 
 
Mødet sluttede 10.57 


