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ARTS 
AARHUS UNIVERSITET 
 
 

Mødedato: 24. august 2022 kl. 9.00-11.00 
Mødested: Zoom  
Mødeemne: Masteruddannelsernes Uddannelsesnævn 
 
 
Deltagere: Monica Susanne Carlsson (forperson), Vibe Aarkrog, Kristine Kous-
holt, Lars Holm, Rie Thomsen, Signe Hinge (AAU) og Kim Behrens Jessen (refe-
rent) 
 
Afbud: Helene Ratner, Anna Karlskov Skyggebjerg 
 
 
 
 
Referat 
  
1. Godkendelse af dagsorden  

UN godkendte dagsorden 
 
 

2. Opfølgning på godkendt referat fra forrige møde 
UN fulgte op på det godkendte referat fra sidste møde. 
 
Der var ingen opfølgning. 

 
 
3. Meddelelser 

a. Nyt fra Studienævnet  
i. Referat fra seneste møde findes her.  

- Studienævnet godkendte den reviderede vejledning 
for fleksibel master. Den reviderede vejledning kan 
findes på masteruddannelsernes hjemmeside og alle 
vejledere bliver orienteret om ændringerne. De stude-
rende, der bliver berørt af ændringer (rammer for af-
gangsprojekt) får direkte besked inden 1.9.22.  

- Drøftelse af studienævnets rolle i det videre arbejde 
med den universitetspædagogiske og didaktiske ind-
sats. Studienævnet lavede en indstilling, som nu lig-
ger ved institutledelsen. 

b. Nyt fra UN-forperson 
i. Masteruddannelserne er igen i år (blev aflyst sidste år) indstil-

let til dialogmøde med prodekanen. Fokus vil igen være på 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/dpu/
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masterpædagogikken, internat i forhold til studiemiljø og ma-
steruddannelsernes arbejde med at integrere bæredygtighed i 
uddannelserne.  

c. Nyt fra koordinatorerne 
i. Ændringer i underviserstaben for TReP pga. opsigelse. Der 

arbejdes på løsninger. 
ii. Der er holdt møde mellem MPV og Studieleder om undervis-

ningstimer og evt reducering af timetal. Det var et godt møde 
og underviserne var glade for at få mulighed for at drøfte ram-
merne. 

d. Nyt fra studieleder 
i. Afbud – intet nyt 

e. Nyt fra administrationen  
i. Opdatering af hjemmesiden for masteruddannelserne til 

1.9.22 (tilføjelse af MA i special- og socialpædagogik). 
ii. Der har været møde om markedsføring af masteruddannel-

serne. Det er blevet klart, at der skal markedsføres meget tid-
ligere, hvilket der arbejdes på. Der skal i det hele taget sættes 
ind på markedsføring i alle sammenhænge (både direkte kam-
pagner og indirekte i netværk mv). Der var en drøftelse af 
brug af LinkedIn i denne sammenhæng. 

iii. Status på Internat 
- Der er ved at være styr på det hele. Signe giver di-

rekte besked til koordinatorerne med de sidste detal-
jer. 

iv. Intern konference på AU om EVU-tilbud d. 29. sep. Signe og 
Kim deltager. Signe hører Anna om timekompensation ved 
evt. deltagelse for undervisere. 

v. Nyhedsbrev fra Arts Studier (link) 
- Ny studiestartsside på Studieportalen 

 
 
4. Behandling af udkast til undervisningsplaner for modul 1 (MPV) og 3 

(MUL og MPV) (drøftelsespunkt)  
UN behandlede undervisningsplaner for modul 1 (MPV) og modul 3 (MUL og 
MPV) for E22 efter de vedtagne retningslinjer, samt oversigten med læsefordelin-
gen. 

 
Tekstnære kommentarer og konkrete forslag til de enkelte planer fremsendes di-
rekte til koordinatorerne.  
 
På mødet var der fokus på den tværgående drøftelser: 

- Litteratur (mængde og beskrivelse af dette). UN drøftede udfordringen 
med at angive litteratur i aktionslæringsforløb inden forløbet og samtidig 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
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give mulighed for individuelle valg. Dette kunne gøres som f.eks. 200 si-
ders individuel litteratur ifb med forløbet. UN gav dog mulighed for for-
skellige løsninger på dette. 

- Man skal huske at beskrive brugen af studiegrupper (eller kollektive vej-
ledningsgrupper). 

- UN drøftede detaljeringsgrad i beskrivelser – både i overskrifter og ind-
hold. 

- Det kunne være godt med en indledende motivation af modulet, så det er 
spændende og nærværende fra begyndelsen. 

 
Hvis der er opdeling af timer/gange i undervisningen skal undervisningsplanerne 
gensendes til Signe, så der kan bookes om. 

 
 
5. Drøftelse af årsrapport fra censorformandskaber (drøftelsespunkt)  

UN drøftede årsrapport fra censorformandskaber. 
 
Rapporterne er meget forskellige (meget kort fra masteruddannelserne og læn-
gere for DSA). UN bemærkede, at den meget korte rapport er intetsigende, især 
set i lyset af at flere af uddannelserne har gennemgået en omfattende revision. 
Men at det selvfølgelig er positivt at censorformandskabet ikke vurderede at der 
var problemer i uddannelserne.  
 
UN drøftede formål med behandling af rapporterne og samarbejdet med censor-
formandskabet bl.a. ift. det møde med censorformandskabet, som skal afholdes i 
E22. Her vil det bl.a. være vigtigt at drøfte brugen af forskellige censorer til 
samme eksamen men på forskellige studieordninger især set i lyset af ressource-
forbrug og økonomi. Rie, Kristine og Ulrich melder tilbage at de vil deltage på 
mødet (Monica og Vibe underviser). 

 
 
6. Fjernelse af forudsætningskrav (drøftelsespunkt)  

Den 01.09.2022 træder en ny eksamensbekendtgørelse i kraft, som indeholder 
større ændringer i beskrivelsen af og kravene til forudsætningskrav. Dette vil 
medføre ændringer i stort set alle studieordninger på Arts til 01.09.2023.  
 
UN blev kort præsenteret for baggrund, omfang og proces. Der vil blive sendt ma-
teriale ud i september, som skal revideres og endelig godkendes i UN i december. 
 
For masteruddannelserne er der et forudsætningskrav for masterprojektet, hvor 
emne og indhold skal godkendes af vejleder. UN spurgte til hvordan det kommer 
til at fungere i praksis og bad om at der findes smidige løsninger på dette. Kim 
tager dette med tilbage. 
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7. Godkendelse af fagbeskrivelser og datoer for valgfag F23 og E23 (drøf-
telses- og beslutningspunkt)  
UN drøftede fagbeskrivelser og datoer for udbud af valgfag for 2023, samt proces-
sen for indhentning af disse.  
 
UN godkendte forslaget til modulkoordinering. Der var tilfredshed med en fast 
placering af både valgfag og moduler samt ikke mindst koordination mellem ek-
samensdatoer. Signe sender datoer ud, når der er endelig bekræftelse fra UVA-
EKA. 
 
UN havde følgende kommentarer til det foreslåede udbud for F23 og E23:  

- UN godkendte genudbud af tidligere valgfag og fordelingen af disse. 
- MA i TReP vil gerne udbyde et nyt fag om dokumentanalyse som et forårs-

udbud. Kristine eftersender dette til Signe. 
- Der er lidt usikkerhed omkring PPR, hvilket er ved at blive afklaret med 

Anna. Monica går videre med afklaring. 
- UN drøftede det nye valgfagsforslag (design af kvalitative undersøgelser). 

Valgfaget vil blive afholdt fysisk i Emdrup. UN drøftede at gøre valgfaget 
bredere, så det ikke kun er fokuseret på masterprojektet. Dette vil blive 
rettet til. UN godkendte forslaget.  

UN godkendte det samlede udbud med tilføjelse af forslag fra TReP. Signe og 
Monica går videre med Anna ift samlet udbud. 

 
 

8. Indledende drøftelse af modul 4 (drøftelsespunkt) 
UN tog en indledende drøftelse af organiseringen (og evt. samlæsning) af modul 4 
på masteruddannelserne. 
 
Der var følgende kommentarer: 

- Modul 4 er organiseret meget forskelligt, hvilket gør det vanskeligt at lave 
samlæsning. Dette vil i så fald kræve en større standardisering på flere ud-
dannelser. 

- Formålet med fælles undervisning vil være at give de studerende flere un-
dervisningsgange. Dette skal derfor sikres med studieleder. Monica går 
videre med at afklare dette med Anna. 

- Der er meget forskellige udgangspunkter ift holdstørrelse mellem uddan-
nelserne hvilket skal tænkes ind. 

- Det kunne være meget givende at arbejde samme med kollegaer på tværs 
af uddannelserne, hvorfor det virker meget attraktivt at tænke i samlæs-
ning på modul 4. 

 
Der blev opfordret til, at de der har lyst til at arbejde sammen om udbud af modul 
4 meget gerne må gå videre med det. Monica bliver tovholder for en arbejds-
gruppe frem mod fælles udbud i foråret F24. Rie, Kristine og Vibe gav på mødet 
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udtryk for at de var interesseret i dette, og Helene har på mail også vist interesse 
for samarbejde. 
 
 

9. Masterseminar (½ dags) i E22 (drøftelsespunkt)  
UN drøftede dato og tema for halvdags masterseminar i E22. 
 
Følgende temaer har tidligere været overvejet: 

- Masterpædagogik  
- Skabelse af socialt læringsrum 
- udvikling af undervisningen i teams 
- teknologibaseret læring (praktisk afprøvning) 
- inddragelse af CUDiM 
- Internationalisering 
- Involvering af deltagere 

Uanset tema foretrak alle, at der på masterdagen er fokus på mulighed for ud-
veksling mellem undervisere på tværs af masteruddannelserne. 
 
Følgende tema blev foreslået:  

- Overvejelse af hvilke elementer rettet mod at styrke studiemiljøet fra 
internaterne, som kan tages med over i modul 2 og 3 – uden at det bli-
ver til et reelt internat.  

- Overvejelser over hvordan man kan inddrage de masterstuderende 
praksiserfaringer i undervisningen og samtidig relevansgøre undervis-
ningen i de masterstuderende nuværende og fremtidige arbejdsprak-
sis.  

- Overvejelser over at aktionsforskning kan inspirere modul 3 på ud-
dannelser (det mere interventions orienterede modul). Rie foreslog at 
Miriam Dimsits kunne lave oplæg om dette tema. 

 
Vibe og Kristine laver en kort beskrivelse af et tema til seminaret med afsæt i 
disse overvejelser, som et oplæg til videre arbejde.  
Monica og Signe kigger på en dato for masterdagen og laver en mødeindkal-
delse til masterunderviserne. 
 

 
10. Proces for studieordningsændringer (orientering)  

MPV overvejer ændring af eksamensform for modul 1 og om det er muligt at få 
mere ekstern censur på uddannelsen. Dette tages op med Studieleder pga. res-
sourceforbrug. 

 
 
11. Drøftelse af mødeform (drøftelsespunkt) 

UN drøftede mødeform ift. om fremtidige møder skal være via Zoom, fysiske eller 
blendet.  
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UN foretrækker at mødes fysisk, men hvis der alligevel er nogen som skal være 
med online (flere end blot Kim i Aarhus), så er det bedre at det er ren zoom møde. 
UN vil gerne have mindst et møde i semesteret som afholdes fysisk. 
Det blev aftalt at Kim fremover sender en mail ud 10-14 dage før møderne, så alle 
kan indikere om de vil deltage fysisk eller online, og møderne så kan planlægges 
derefter. 
 

 
12. Rekruttering af nye studerende til UN (drøftelsespunkt) 

UN drøftede mulige tiltag til rekruttering af nye studerende til UN. Alle opfordres 
til at overveje muligheder f.eks. i forbindelse med internat eller opstart af anden 
undervisning. 
 
Der var udsendt en lille informationsflyer, som det blev aftalt, at Signe uddeler 
når hun kommer rundt til alle internater. 
 
 

13. Punkter til kommende møder 2022 
 
12. september 
• Evaluering af undervisning F22 
• Drøftelse af modul 4 (forsat) 
• Revision af vejledningen i udarbejdelse af undervisningsplaner (opfølg-

ning på juni mødet) 
• Rekruttering af nye studerende til UN  
• Drøftelse af mundtlige eksamen med synopsis 
 
10. oktober 
•  

 
10. november 
• Behandling af udkast til undervisningsplaner for modul 2 og 4 og valgfag 

F23 
  

5. december 
• Godkendelse af undervisningsplaner for modul 2 og 4 og valgfag F23 
• Godkendelse af handleplaner for uddannelsesevaluerede uddannelser 

(MPV og MVLK) 
 

Punkter der ikke er placeret: 
Til info: Øvrige opgaver, der fortsat er i proces og drøftes på kommende møder 

 Mulighed for meritoverførsel (ønske fra Rie) 
 Opfølgning på handleplaner (løbende) 
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 Oplæg ved CED om muligheder for støtte til studerende 
 EDU IT værktøjer (mail fra Bente CED – nov 2021) 
 Drøftelse af eksamensdatoer før jul (feb 2022) 

 
 

14. Eventuelt 
- Eksamensafvikling: Der var dobbeltbookning mellem eksamensafvikling 

og noget studiestart, hvilket har givet afbrydelser i eksamen. Dette er 
meldt ind til Studieleder og UVAEKA, da det ikke må ske i forbindelse 
med eksamensafvikling. 

 
Mødet sluttede 11.00 
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