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Mødedato: 12. november 2021 kl. 9.00-11.00 
Mødested: Zoom 
Mødeemne: Masteruddannelsernes Uddannelsesnævn 
 
 
Deltagere: Vibe Aarkrog (forperson), Kristine Kousholt, Helene Ratner, Rie Thom-
sen, Sine Dybdahl Madsen (AAU), Kim Behrens Jessen (referent) 
 
Afbud: Bergthora Kristjansdottir, Anna Karlskov Skyggebjerg (studieleder), Karsten 
Sandau (stud MPV), Rasmus Sandau Christensen (stud MVLK), 
 
 
 
 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden  
Der blev ønsket et punkt med drøftelse af planlægning af modul 4  
Dagsorden blev godkendt. 
 
Ad 2) Meddelelser 

• Opfølgning på referat fra seneste møde: 
o Formuleringer om brug af eksterne undervisere på hjemmesiderne for 

masteruddannelser er blevet rettet til. 
o Mødedatoer for 2022 er booket i alles kalender 
o Materiale til studienævnet er sendt videre. 

• Opfølgning på Studienævnsmøde – september 
o Evalueringsspørgsmål er blevet justeret (se også punkt 5 nedenfor). 

UN har arbejdet for, at masteruddannelserne ikke skulle anvende stu-
dienævnsspørgsmål, hvilket blive muligt fremadrettet. 

o Kommentarerne til kvalitetspolitikken er blevet samlet og sendt vi-
dere. Kommentarer fra UN indgik i drøftelserne og i høringssvaret fra 
SN. 

• Nyhedsbrev fra Art studier (link) 
• Genstartsarrangement på MPV med studerende, alumner mv. Der har været 

mellem 30-40 deltagere pr gang. Arrangement skaber rigtig stor synlighed om 
uddannelsen. 

• Aftalen med Kriminalforsorgen om udbud af særligt valgfag i F22 om Karrie-
revejledning er næsten på plads.  

• Torsdag d. 18. november kl. 10-13 afholder Arts Karriere og projekt Akademi-
ker i Erhvervslivet seminaret. 

• Der er blevet afholdt uddannelsesevaluering af MUL. Det var et rigtig positivt 
møde med mange gode inputs. Dette vil blive taget op som et større punkt på 
næste møde.   
 
 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
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Ad 3) Drøftelse af valgfag 
UN drøftede valgfag, herunder: 
• Udbud af valgfag i Aarhus 

Der bør overvejes, hvor mange udbud af valgfag der fremadrettet udbydes i Aarhus 
eller om valgfagene skal udbydes online, så det giver en større pulje af muligheder 
i f.eks. Aarhus. 

• Regler for fremmøde på valgfag  
Der er blevet spurgt til hvilke regler der gælder for studerendes fremmøde på valg-
fag. Hvis der skal være regler for fremmøde skal dette defineres i undervisnings-
planen. Anbefalingen er dog ikke at anvende tilstedeværelseskrav, men i stedet at 
have aktivitetskrav, som bedre sikrer de studerendes aktive deltagelse. Dette vil 
også blive taget op på næste møde, når der skal behandles undervisningsplaner for 
det kommende semester. 
Der blev efterspurgt om der kunne laves et katalog over forskellige eksempler på 
aktiv deltagelse f.eks. fra tidligere udbud. Det blev foreslået om dette kunne lægges 
ud på et fælles drev (muligvis et fællesdrev for alle masteruddannelser). Sine går 
videre med dette. 
På et sådant drev kunne der f.eks. ligge:  
- undervisningsplaner 
- Undervisningsevalueringer 
- Materiale fra internater 
- Materiale fra seminarer 

• Drøftelse af kvalitetssikring af undervisningsplaner af valgfag  
Fra en undervisers side er der blevet foreslået om underviser skal deltage på UN i 
behandlingen af undervisningsplaner for valgfag.  
UN drøftede forslaget: 
- Det blev foreslået, at koordinatorerne på de enkelte uddannelser bør have la-

vet kvalitetssikring af undervisningsplanerne inden (og efter) at de behandles 
på UN. 

- Det blev foreslået om seminardagene (se punkt 6 nedenfor) kunne bruges til 
erfaringsudveksling blandt undervisere. Dette kunne også være andre plan-
lagte dage, eller månedlige frokoster eller mere uformelle sammenhænge, 
hvor udveksling mellem masterundervisere kan ske. 

• Drøftelse af faglige mål for valgfag ift arbejdsgiver 
Følgende var blevet indmeldt: 
…(valgfagene skal være ) tydelige i målene om, det arbejdsgiverne kan forvente 
at få, når de sender en medarbejder afsted. Arbejdsgiverne er generelt ikke inte-
resseret i, at medarbejderen er blevet bedre til at diskutere teori, men i hvordan 
medarbejderen kan løse arbejdsopgaver bedre på arbejdspladsen. Det ville der-
for være tilfredsstillende, hvis vi kunne få lov til at lave formuleringer, der drejer 
sig om valgfag / enkeltfag, idet det vil gavne markedsføringen og rekrutteringen. 
UN drøftede dette sammenholdt med de faglige mål for valgfag.  
De faste læringsmål er meget generelle. Det er derfor i de specifikke læringsmål for 
hvert valgfag, at man fremadrettet skal være skarpere i beskrivelsen af disse. 
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Man bør stadig overveje at valgfagene udbydes på tværs af uddannelserne.  
Man bør også overveje, om indholdsbeskrivelserne af valgfagene skal være klarere 
og mere anvendelige i markedsføringsøjemed. 
UN konkluderede, at der ikke er en modstilling i dette punkt, men at det naturlig-
vis også vil blive taget op, når der skal behandles forslag til valgfag til E22. 

• Forslag til kommende valgfag 
Alle koordinatorer blev bedt om at overveje kommende udbud af valgfag og vende 
dette med baglandet. Det bør overvejes at valgfagene indgår i en fælles pulje. 

• Drøftelse af frekvens i udbud 
UN har besluttet at det er op til koordinatorerne om udbud kan/skal køre flere 
gange om året. Det bør overvejes, hvornår et valgfag ligger bedst. 

• Drøftelse af datoer for valgfag i E22 
UN drøftede mulig datomæssig placering af valgfag i E22 i lighed med placering i 
F22, hvor to valgfag er blevet placeret i maj/juni, dvs efter afslutning af undervis-
ning på alle øvrige moduler. De øvrige valgfag i F 22 er placeres i ugerne 9 og 10. 
UN ønskede, at valgfag skal ligge så tidligt som muligt i semesteret, helst med en 
afvikling som et komprimeret forløb i slutningen af august og midten af september 
som et forsøg. Vibe går videre med dette med Studieleder og UVAEKA.  

 
Ad 4) Digitalt Åbent Hus 
UN godkendte dato mandag d. 7. februar for Åbent Hus, som også i 2022 vil blive af-
holdt digitalt. UN skal finde en vært til dagen. Der blev nævnt forskellige forslag, som 
koordinatorer går videre med. UN ønsker, at der skal være timer til dette, hvilket Vibe 
drøfter med Studieleder.  
Programmet fra sidst blev gennemgået og vil blive tilpasset. Der skal både introduce-
res til masteruddannelserne og til valgfag. 
Koordinatorerne og modul 1 undervisere bliver indkaldt som deltagere på dagen. 
 
Ad 5) Orientering om nye studienævnsspørgsmål i modulevalueringerne 
og oplæg til drøftelse af nye uddannelsesnævnsspørgsmål 
Uddannelsesnævnet drøftede hvilke spørgsmål nævnet ønsker skal indgå på alle mo-
duler under uddannelsesnævnet ud over de obligatoriske AU og obligatoriske AU EVU 
spørgsmål. Som noget nyt behøver masteruddannelserne ikke at anvende studie-
nævnsspørgsmål.  
 
UN drøftede teknik og format samt manglende support for undervisere i det nye sy-
stem i Brightspace. UN ønskede, at Vibe skal bringe disse uhensigtsmæssigheder vi-
dere til studienævnet og Studieleder. 
 
Ift. evt. tekniske spørgsmål henvises der til Brightspace heldesk: 
https://medarbejdere.au.dk/administration/studieadministration/studiesyste-
mer/brightspace/# 
 
UN besluttede: 

https://medarbejdere.au.dk/administration/studieadministration/studiesystemer/brightspace/
https://medarbejdere.au.dk/administration/studieadministration/studiesystemer/brightspace/
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• Uddannelsesnævnet ønskede at forsætte med de fælles uddannelsesnævns-
spørgsmål, som har været anvendt i F 21. 

• Uddannelsesnævnet gav lov til, at modulkoordinatorerne (underviser) kan 
indsætte yderligere spørgsmål.  

• Uddannelsesnævnet gav ikke lov til at modulkoordinatorerne (underviser) 
kan indsætte åbne svarkategorier. 

• Uddannelsesnævnet ville ikke sætte et maksimum på antallet af spørgsmål, 
der kan indgå i en modulevaluering, der er mindre end de 20, som evalue-
ringssystemet samlet tillader (2 AU spm +4 AU EVU spm= 6 i alt, hvilket gi-
ver mulighed for op til 14 UN og/eller underviser spørgsmål).  

 
Videre proces: 
Uddannelsesnævnet skal senest d. 25.  november indlevere de udvalgte spørgsmål til 
Louise Weinreich Jacobsen. Kim sender dette. 
 
 
Ad 6) Seminardag for alle masterundervisere i 2022 
UN drøftede form og dato for kommende seminardag for alle masterundervisere. 
UN drøftede at seminaret fremadrettet skal være en halv dag, som skal placeres i be-
gyndelsen af april, så det kan anvendes til udarbejdelse af undervisningsplaner til det 
kommende efterårssemester.  
Det blev foreslået, at man skulle mødes til et fælles oplæg, derefter arbejde i grupper i 
de enkelte uddannelser, og afslutte med fælles frokost. 
UN ønsker at holde seminaret mandag d. 4. april fra kl. 10 til kl. 13. Sine og Kim går 
videre med at booke seminaret i kalenderne. 
 
 
Ad 7) Opfølgning på handleplaner 
Handleplanerne på alle uddannelser er nu godkendt (undtagen MUL som uddannel-
sesevalueres - godkendt handleplan forventes klar til decembermødet). UN drøftede 
hvilke handlinger, som skal iværksættes og hvordan UN evt. skal involveres i disse 
(f.eks. tværgående drøftelser på UN). 
 
Følgende blev fremhævet: 

- Det var vigtigt at det var færre men konkrete handlinger som kan gennemfø-
res 

- Der bør være fælles fokus om markedsføring af alle masteruddannelserne. 
Studieleder skal ind over dette. 

- Der skal være opmærksomhed på de små uddannelser, som kan være sårbare 
over for undervisere som forsvinder. Dette skal drøftes med Studieleder på 
koordinatormøde  

- Der skal være opmærksomhed på hvad der virker bedst ift. afvikling af inter-
nat, hvor der er forskel på store og små hold.  

- Der har været stor utilfredshed med undervisningslokalerne på Katrinebjerg. 
Uddannelserne vil foretrække Nobelparken. Sine spørger ind til dette hos 
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UVAEKA og gjorde opmærksom på at dette bør meldes ind ifb med planlæg-
ningen. 

 
 
Ad 8) Planlægningen af modul 4 
Planlægningen af modul 4 er vanskeliggjort pga. det reducerede timetal, som gør det 
vanskeligt at få sammensat et fornuftigt forløb og sikre at de studerende bibringes de 
kompetencer inden for de givne rammer.  
UN ønskede at tage denne drøftelse op med Studieleder på kommende koordinator-
møde. 
 
 
Ad 9) Evt. 

- Intet 
 
Mødet sluttede 11.20 
 
 

 


