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Mødedato: 7. oktober 2021 kl. 9.00-11.00 
Mødested: Zoom 
Mødeemne: Masteruddannelsernes Uddannelsesnævn 
 
 
Deltagere: Vibe Aarkrog (forperson), Kristine Kousholt, Sine Dybdahl Madsen 
(AAU), Kim Behrens Jessen (referent) 
 
Afbud: Bergthora Kristjansdottir, Anna Karlskov Skyggebjerg (studieleder), Helene 
Ratner, Rie Thomsen, Karsten Sandau (stud MPV), Rasmus Sandau Christensen 
(stud MVLK), 
 
 
 
 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden  
Dagsorden blev godkendt. 
 
  
Ad 2) Meddelelser 

• Opfølgning på referat fra seneste møde: 
o Sine har snakket med CED om intromateriale til, hvad der tilbydes til 

de studerende. Det blev aftalt, at CED kan inviteres til at holde et lille 
oplæg på et UN-møde. Koordinatorerne er dog stadig meget velkomne 
til at kontakte CED med individuelle ønsker. 

o Vibe har aftalt timing af samtaler med modul 4 studerende med koor-
dinator for fleksibel master. Disse placeres ultimo oktober, så der kan 
findes vejleder til dem. 

o Der er endnu ikke kommet tilbagemelding fra Vibe Middelboe om 
sammenligning af søgemønster til masteruddannelser overfor lig-
nende uddannelser. Sine følger op på dette. 

• Opfølgning på Studienævnsmøde – september 
o SN drøftede minimumsmodel for studiegrupper. Dette er på som 

punkt på dagens møde. 
• Nyhedsbrev fra Art studier (link) 

Følgende blev fremhævet: 
o Beskikkelsesrunde til censorkorps er åben 
o Efterårets spørgeskemaundersøgelser til Uddannelseszoom og Læ-

ringsbarometer 
o Find inspiration til brugen af genstartsmidlerne 
o Learning Lab for Practice – Case Competition for DPU 2. og 3. novem-

ber 
• Pulje til videreudvikling af EVU – frist 5. nov. kl. 12.00 

o Mette Brink Thomsen fra CED er i gang med at lave en projektbeskri-
velse til et projekt, som skal undersøge hvordan der kan anvendes 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
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Zoom eller anden online undervisning på masteruddannelser. Vibe er 
koblet på til at kvalificere projektet. 

• Afvikling af dimission 
o Dimissionsfesten gik super godt og der var stor tilfredshed blandet 

studerende og underviserne. Det overvejes om datoen til næste år med 
fordel kan rykkes til oktober. Der kan stadig overvejes om der skal la-
ves en særskilt dimission for masterstuderende.  

• Varsling om indkaldelse af undervisningsplaner F22 
o Undervisningsplaner til F22 skal sendes til Sine senest d. 26. novem-

ber, så de kan blive behandlet på december mødet. 
• Orientering om evaluering 

o Det nye system til undervisningsevaluering er integreret i Brightspace. 
Det er ikke længere tvunget at inkludere spørgsmål fra SN, som ikke 
giver mening for masterstuderende. Sine sender spørgsmål for ma-
steruddannelserne fra tidligere år rundt til alle undervisere, så disse 
kan inkluderes i evalueringen. 

• Der er stor forskel på, hvordan der serveres forplejning i henholdsvis Emdrup 
og Aarhus.  

• Formuleringer om brug af eksterne undervisere på hjemmesiderne for master-
uddannelser bør revideres, så det er mere i overensstemmelse med virkelighe-
den. Kristine sender ny formulering til Sine, som får det lagt op.  
 
 

Ad 3) Opfølgning på seminardagen for alle masterundervisere 
UN lavede en opfølgning på seminardagen for alle masterundervisere.  
Dagen var rigtig god, som alle fik meget ud af på tværs af uddannelserne. Der var dog 
desværre ikke så mange deltagere, som man kunne ønske. UN drøftede derfor hvilken 
form dagen bør have fremadrettet og hvornår på året den bør placeres for at sikre 
bedst mulig opbakning. Der blev foreslået at dagen måske burde holdes som en halv 
dag to gange om året, så det bliver mere overskueligt for underviserne at deltage i. 
Dette kunne være både forår og efterår og placeret så det kan anvendes konkret i for-
hold til udvikling af undervisningsplaner til det kommende semester.   
Der vil blive arbejdet videre med dette på næste UN møde, hvor der vil blive drøftet 
form og dato. 
 
 
Ad 4) Drøftelse af studiegrupper 
UN tog en drøftelse af, om der skal laves en minimumsmodel for studiegrupper på ma-
steruddannelserne på samme måde, som på de øvrige uddannelser på DPU. 
 
Uddannelsesnævnet drøftede hvordan de vil udmønte studienævnets beslutning om, at 
hver uddannelse skal sikre en skriftlig minimumskommunikation til de studerende om 
rammerne for studiegrupper på hvert semester. Der var udarbejdet forslag til skabelon 
som uddannelsesnævnet lod sig inspirere af og vil tilpasse efter behov. 
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UN besluttede, at det i undervisningsplanerne skal formuleres, hvordan studiegrup-
perne tænkes at blive dannet og skulle indgå i det enkelte undervisningsforløb. Vibe 
indføjer i vejledning til udarbejdelse af undervisningsplaner, at modulkoordinator skal 
skrive et afsnit om studiegrupper i undervisningsplanen. 
Vibe melder dette tilbage til studienævnet. 
 
 
Ad 5) Valg på AU 
UN tog en runde på, hvordan det er gået med at skaffe studerende til UN. Rasmus har 
været rundt på moduler på to uddannelser og reklamere for UN. Det var rigtig godt og 
der var en del spørgsmål fra de studerende. Det har dog desværre endnu ikke givet re-
sultat med nye interesserede. 
 
 
Ad 6) Kommentering af ny kvalitetspolitik  
UN drøftede udkast til kvalitetspolitik for uddannelse på AU, især om efter- og videre-
uddannelsesområdet står tydeligt nok frem i kvalitetspolitikken.  
 
Der var følgende kommentarer: 

- Indledningsvis i kvalitetspolitikken står der ”gymnasieeleven”. Dette gør sig 
ikke gældende for masteruddannelser (og i øvrigt heller ikke udelukkende for 
DPUs Kandidatuddannelser, der fx kommer med en professionsbachelor) Der 
bør i stedet anvendes en mere neutral betegnelse. 

- Fokus på studiestarten – de studerende skal opleve relevansen af deres studie 
ift. deres arbejdsmuligheder 

- Didaktikken skal ikke kun være relevant for de studerendes læringsbehov, 
men også for fagets mål og indhold. Kvalitet drejer sig ikke kun om forsk-
ningsbaseret undervisning men på efteruddannelsesområdet også om at rela-
tere teori til praksis. 

- De studerende skal ikke kun tale med en studievejleder om deres studieforløb; 
underviserne bør også give løbende feedback. 

- Beskrivelsen af underviser som rollemodel (delpolitik 2) – er dette en beskri-
velse der er dækkende inden for det humanistiske felt 

- Underviser skal ikke alene fokusere på at præsentere nyeste viden, idet man 
inden for fx det humanistiske område kan have teoretisk viden, der er central 
selv om den ikke er af nyere dato. 

 
UN-forpersonen sender kommentarerne videre til drøftelse i studienævnet og til deka-
natet senest den 28. oktober 2021. 
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Ad 7) Mødeplan for 2022 
UN drøftede datoer for møder i 2022. Alle møder afholdes fra kl. 9-11 med mulighed 
for deltagelse via Zoom. 
 
Forslag til datoer: 

• Mandag d. 17. jan 
• Torsdag d. 11. februar 
• Torsdag d. 9. marts  
• Fredag d. 8. april 
• Mandag d. 9. maj 
• Onsdag d. 8. juni 
• Fredag d. 19. august 
• Mandag d. 12. september 
• Mandag d. 10. oktober 
• Torsdag d. 10. november 
• Mandag d. 5. december 

 
UN besluttede at datoerne skal krydstjekkes med datoer for undervisning i foråret. 
Sine tjekker de foreslåede datoer med UN-medlemmernes undervisning i foråret. 
Herefter booker Kim i alles kalender. 
 
 
Ad 8) Dato for Åbent Hus 
UN drøftede dato for Åbent Hus, som også i 2022 vil blive afholdt digitalt. 
Der er Åbent Hus for kandidatuddannelserne d. 8. feb i Emdrup og 10. feb i Aarhus. 
Der blev drøftet om masteruddannelserne skal holde Åbent Hus de samme datoer. UN 
besluttede at det ikke nødvendigvis skal være disse datoer, men at Åbent Hus skal ligge 
i uge 6. Sine finder en dato. 
Rie har ikke mulighed for at være vært. Sine spørger ud til alle koordinatorer og un-
dervisere på masteruddannelserne, om de kunne overveje at samle stafetten op efter 
Rie. 
 
 
Ad 9) Opfølgning på handleplaner 
Punktet blev udskudt til næste møde. 
 
 
Ad 10) Evt. 

- Intet 
 
Mødet sluttede 10.35 

 


