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Mødedato: 13. september 2021 kl. 9.00-11.00 
Mødested: Emdrup D118, Aarhus 1443-413, Zoom 
Mødeemne: Masteruddannelsernes Uddannelsesnævn 
 
 
Deltagere: Vibe Aarkrog (forperson), Helene Ratner, Rie Thomsen, Kristine Kous-
holt, Rasmus Sandau Christensen (stud MVLK), Karsten Sandau (stud MPV), Sine 
Dybdahl Madsen (AAU), Kim Behrens Jessen (referent) 
 
Afbud: Bergthora Kristjansdottir, Anna Karlskov Skyggebjerg (studieleder), 
 
 
 
 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden  
Dagsorden blev godkendt. 
 
  
Ad 2) Præsentation af trafik på masterhjemmesiden 
Vibe Middelboe fra AU Kom præsenterede tal for trafik på masterhjemmesiden. 
 
Markedsføringskampagner: 
Der er hovedkampagne for rekruttering på især Facebook fra marts til april, hvor der 
har været 8000 clicks på hovedsiden og undersiderne for de enkelte uddannelser. Der 
blev genåbnet for ansøgninger 17. maj til juni, hvilket gav yderligere 2700 clicks. Op til 
20. august blev der kørt en kampagne for efteroptag på MUL, MPV og DSA med 1000 
clicks til hver uddannelse.   
Herudover køres der med Google adds hele året.  
 
Visning af hjemmesiderne: 
Der er stor forskel på aktiviteten på hjemmesiderne for masteruddannelserne. Hoved-
siden og TReP har haft 23.000 visninger, MPV og MVLK på 10.000, MUL og Flex på 
6000 og valgfagene 8000. DSA har haft 2800 visninger. 
Der er dermed en hel del aktivitet på siderne, men det skal undersøges hvor stor akti-
vitet andre sammenlignelige uddannelser får. Vibe M spørger Carat om dette. 
 
UN drøftede følgende: 

- Mere målrettet markedsføring mod de enkelte sektorer. Det blev aftalt at dette 
skal tages op på et kommende møde. 

- Om aldersgruppen 30-34 skulle inkluderes i markedsføringen. Der er enkelte 
studerende i denne aldersgruppe, men for flere uddannelser er dette ikke den 
primære målgruppe. 

- Der må gerne laves nye videoer til de obligatoriske moduler – helst med aktive 
studerende, da det virker ekstra troværdigt ift. tiltrækning af nye studerende. 

https://dpu.au.dk/masteruddannelser/
https://medarbejdere.au.dk/institutter/uniledsekretariat/kommunikationsorganisering/netvaerk-marketing/
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- Der bør overvejes, om der i en video skal gives tips til kommende ansøgere om 
hvordan man kan få finansieret sin masteruddannelse. Mange får nemlig kun 
lov til at tage af sted, hvis de får midler fra kompetencefonden. 

- Muligheder for en ekstra indsats for at markedsføre valgfagene til F22 – især 
med de to nye udbud.  

- UN aftalte, at der skal gøres en ekstra indsats for at få flere studerende til de 
ordinære moduler især på de masteruddannelser med færrest ansøgere (DSA, 
MUL og MPV). 

 
 
Ad 3) Meddelelser 

• Opfølgning på referat fra seneste møde: 
o Ingen opfølgning 

• Opfølgning på Studienævnsmøde – august 
o SN godkendte udbuddet af valgfag for F22. Valgfagene synliggøres i 

Kursuskataloget senest d. 21. september. 
• Masterdagen afholdes d. 22. sep. 9-15.30 med Jonas Sprogøe som facilitator. 

Der vil blive oplæg ved Hanne Knudsen og Helle Nordentoft. Alle må gerne 
gøre reklame for dagen og især fortælle om vigtigheden af at deltage i gruppe-
arbejdet, da der bliver udveksling af erfaringer med masterpædagogikken. Det 
blev påpeget, at dette kunne understreges i indbydelsen. 

• Censorformanden har bedt om tilbagemeldinger på censorlisten. Det er blevet 
drøftet om korpset skal lægges ind under andre censorkorps. UN mente at ma-
steruddannelserne har nogle særlige forhold (f.eks. praksisrelevans), som det 
er vigtigt at bibeholde, hvorfor det er bedst med det nuværende særskilte cen-
sorkorps. Sine tjekker op på reglerne på censorområdet. 

• Nyhedsbrev fra Art studier udsendes nu som link. 
Følgende blev fremhævet for masteruddannelserne: 

o Studieordningsændringer til 1. sep.  
• Orientering om dimission d. 23. sep. (Aarhus) og 24. sep. (Emdrup). Begge 

dage fra kl. 16-18. Sine sender tilmeldingstal for de enkelte uddannelser til ko-
ordinatorerne. Alle undervisere på uddannelserne opfordres til at møde op. 

• Orientering om placering af valgfag på MPV, som har fået lov til at blive af-
holdt i maj-juni efter afslutning af modul 2. Det blev drøftet om datoerne kan 
meldes ud lang tid i forvejen. Dette vil dog både kræve en ændring af planlæg-
ning i UVAEKA og kræve at alle undervisere forpligter sig (og dermed ikke kan 
ændre!). Begge dele vil der skulle arbejdes for. 

• Optagelsestal på modul 1 og internat: MPV 16, TReP 30 (Aarhus) og 25 (Em-
drup), MVLK 24, MUL 19 

• Runde på opstart på internat. Internaterne var generelt gået rigtig fint og var 
blevet forbedret på flere områder. Det blev drøftet om stedet var velegnet til 
internater (mindre komfort, dårligere udenomsarealer mm). Alle var enige 
om, at der bør arbejdes for at finde et nyt sted at afholde internatet næste år.  
 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
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Ad 4) Drøftelse af intern censur på masteruddannelserne  
Uddannelsesnævnet gennemgik brugen af interne bedømmere ved vintereksamen 
2020/21 og sommereksamen 2021. 
 
UN konstaterede, at uddannelserne har overholdt retningslinjerne ved vintereksamen 
2020/21 og sommereksamen 2021. 
 
UN-forpersonen indberetter bemærkningerne til intern censur videre til SN-mødet 
den 28. september 2021 (indberetning sendes til SN-sekretær senest 20. september 
2021). 
 
 
Ad 5) Valg på AU  
UN tog en runde på, hvordan det er gået med at reklamere for at få nye modul 1 stude-
rende ind i UN og diskuterede, hvad der kan sættes i gang ift yderligere rekruttering. 
Det er endnu ikke lykkes at finde nye studerende og det blev derfor foreslået at få Ras-
mus og Karsten til at dukke op på modul 1 på uddannelserne og gøre lidt reklame for 
arbejdet i UN. Koordinatorerne aftaler dette med Rasmus og Karsten. 
 
 
Ad 6) Drøftelse af ambassadørkorps  
UN drøftede, hvordan der kan arbejdes med ambassadørkorps ud fra Ries oplæg om 
ambassadørkorpset på MPV, hvor der nu er 8 alumner fra uddannelsen, som arbejder 
med at synliggøre MPV på SoMe. Der kunne over de næste to semestre arbejdes mål-
rettet og systematiseret, så arbejdet i ambassadørkorpsets indsats kan professionalise-
res. Der blev drøftet, hvad der kunne være af muligheder og midler for at understøtte 
denne professionalisering.   
 
En tommelfingerregler for f.eks. er ca. et oplæg om måneden. Oplæg kunne være små 
artikler om specifikke emner (el tidl. Opgaver), opmærksomhed om kommende modu-
ler og valgfag, fokus på ansøgningsfrister mv. UN vil gerne bede studieleder om timer 
til at understøtte arbejdet med ambassadørkorps. 
 
Det blev aftalt, at opbygning af ambassadørkorps kan afprøves på MPV, og så vil UN 
tage en evaluering af dem på et senere tidspunkt. 
 
 
Ad 7) Tildeling af vejleder på fleksibel 
UN drøftede, hvem der har ansvaret for, at der tildeles vejleder på fleksibel master. 
Det blev drøftet, om de studerende på fleksibel master skal tilmeldes på et af de eksi-
sterende modul 4 på en af uddannelserne og så kommer de med i puljen for den ud-
dannelse, hvor koordinator så vil tage sig af at finde en vejleder. En anden mulighed er 
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at det er koordinator for fleksibel master, som har ansvaret f.eks. ved at have et over-
blik over tilmeldte til modul 4, som kan koordineres med de øvrige koordinatorer 
(dette burde være klar i slut oktober).  
Det blev aftalt, at Vibe skal kontakte Claus pr. mail om timingen. 
 
 
Ad 8) Muligheder for tværgående samarbejde om støtte for studerende 
UN drøftede muligheder for tværgående samarbejde om støtte for studerende (f.eks. 
via støttecenteret, CED mv.). Der blev også drøftet mulighed for fælles introdage til 
biblioteket og CED. 
 
UN havde følgende kommentarer: 

- Det er nemmest, hvis dette gøres på den enkelte uddannelse og ikke koordine-
res på tværs, da undervisningen alligevel er spredt ud og der ikke længere er 
noget fælles.  

- Aktiviteter kan koordineres med Bente Kristiansen fra CED 
- En del ressourcer findes allerede f.eks. video på studypedia om synopsiseksa-

men, læsestrategier, studiegrupper mm. 
- Nogle uddannelser lægger disse aktiviteter i KAV, andre lægger det uden for 

undervisningstimerne.   
- Der kunne måske laves noget informationsmateriale om mulighederne, som 

målrettes til masterstuderende. CED kunne stå for at lave dette målrettede 
materiale som et online tilbud, som f.eks. kan lægges ind i undervisningspla-
nerne, så det ikke går fra undervisningstimerne. 

 
Rie er med i en arbejdsgruppe om dette, og koordinatorerne kan derfor skrive til 
hende, hvis der er ønskede fokuspunkter. 
Sine går videre med CED om intromateriale, og aftaler med koordinatorerne, hvad be-
hovet er på den enkelte uddannelse. Sine lægger en besked til de studerende på 
Brightspace med henvisning til, at Studypedia er nyttig at kende. 
 
 
Ad 9) Evt. 

- UN drøftede mødeformen med hybridmøder. Selvom der er fordele ved fysiske 
møder, så er det nødvendigt at holde møderne som hybridmøder, så alle kan 
deltage uanset sted. Alle bør dog melde ind til Kim, om de ønsker at deltage på 
den ene eller anden måde bl.a. af hensyn til forplejningen og øvrige mødedelta-
gere. 

- Længden af møderne bør overvejes. Vibe, Sine og Kim går videre med dette. 
 
Mødet sluttede 11.23 

 


