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ARTS 
AARHUS UNIVERSITET 
 
 

Mødedato: 6. februar 2023 kl. 9.00-11.30 
Mødested: Zoom  
Mødeemne: Masteruddannelsernes Uddannelsesnævn 
 
 
Deltagere: Monica Susanne Carlsson (forperson), Lars Holm, Christian Sand-
bjerg Hansen, Dorte Fensteen Nielsen (stud) (til og med pkt. 7), Charlotte Fisker 
Jensen (AAU) og Kim Behrens Jessen (referent) 
 
Afbud: Vibe Aarkrog, Rie Thomsen, Kristine Kousholt, Helene Ratner, Pernille 
Fahlmann Kristensen, 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. 
 
 

3. Konstituering af UN (beslutningspunkt)  
Ifølge forretningsorden §7 skal UN konstituere sig senest på det første møde ef-
ter nyvalg. 
 
Monica blev konstitueret som forperson.  
De studerende havde ikke kunne afklare posten som næstforperson. Kim hjælper 
de studerende med dette frem mod næste møde. 

 
 
4. Valgfagsudbud E23 (drøftelses- og beslutningspunkt) 

UN drøftede forslag til nye valgfag til E23, som har været nødvendige pga. perso-
nalesituationen. 
 
UN havde følgende kommentarer til udbuddet generelt: 
- UN drøftede indhold af valgfagene og deres relation til en bestemt faglighed 

eller som mere tværgående. Drøftelsen udsprang bl.a. af søgemønsteret hos 
de studerende i F23. På nogle uddannelser vælger de studerende valgfag ud-
budt af egen uddannelsen, mens andre vælger mere på tværs. Det blev fore-
slået at spørge de studerende om deres valg og baggrunden for dette for at få 
et bedre indblik i dette. 

https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Uddannelse_og_Paedagogik/Administration/Forretningsorden_for_uddannelsesnaevn_ved_DPU_28._februar_2022.pdf
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- CSH gjorde opmærksom på den oprindelige tanke med valgfag, hvor de skulle 
være tværgående for alle masteruddannelser, så de både kunne være udvik-
lende for de studerende og fungere som rekrutteringsfag til uddannelserne. 
Det sidste ser faktisk ud til at virke for flere valgfag, da der kommer en del en-
keltfagsstuderende til udefra. 

- Der udbydes nu også strategiske udbud som PPR 
- Lars foreslog om der kunne udbydes et valgfag om f.eks. Evaluering, som ville 

kunne belyses fra og være interessant for mange forskellige fagligheder. 
 

UN ønskede at tage den brede diskussion af udbuddet op på et senere møde. 
 

UN drøftede en aktuel problematik: Nogle studerende taget valgfag, mens de ta-
ger Masterprojekt, hvor undervisningen falder oven i hinanden. Dette er en pro-
blematik, som ikke tidligere er set eller drøftet. Der blev foreslået at valgfagene i 
forårssemesteret afholdes i uge 4 og 5 (og der tages stilling til dette ved juni mø-
dets behandling af valgdagsudbud 2024).  
 
UN behandlede og godkendte de foreslåede nye udbud til E23.  
Meningsfuld selvrepræsentation og dokumentation havde ønsket titelændring til 
Meningsfuld dokumentation og selvfremstilling, samt en mindre præcisering af 
beskrivelsen. UN godkendte dette. 
 
UN drøftede også et principielt spørgsmål ift. udbud, da MPV gerne vil udbyde de 
samme valgfag i både foråret og efteråret. Når valgfagsudbuddet til 2024 tages op 
i juni tages drøftelsen op igen om ud fra hvilke principper valgfagsudbuddet skal 
sammensættes. 

 
 
5. Konsekvent brug af termer i formidling af masteruddannelserne 

(drøftelses- og beslutningspunkt)  
I formidlingen af masteruddannelserne bruges både ”moduler” og ”fag”.  
UN drøftede hensigtsmæssigheden i dette og muligheder for at konsekvensrette 
dette, men da kandidatuddannelserne stadig både anvender ”fag” og ”moduler”, 
vil det ikke give mening at rette det til på masteruddannelserne.  
UN besluttede derfor ikke at lave om på dette lige nu. 
 

 
6. Evaluering af Åbent Hus (drøftelsespunkt) 

UN evaluerede Åbent Hus. 
 
Der var 76 tilmeldte, men desværre kun 32 som deltog. I break out rooms blev de 
deltagende fordelt på alle uddannelser. 
Evalueringerne tyder på: 
- Deltagerne var glade for de korte oplæg om uddannelserne.  
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- Stor tilfredshed med at deltage i breakout rooms, hvor der var mulighed for at 
møde underviserne og nuværende studerende, og stille spørgsmål til disse.  

 
UN drøftede situationen for SpSo og behovet for forsat markedsføring af uddan-
nelsen både set i lyset af deltagerantallet til Åbent Hus og da der endnu ikke har 
været mange henvendelser. Der bør derfor sættes ind med mere markedsføring 
for at rekruttere nok til at oprette uddannelsen.  
 
For DSA er det uvist, hvordan ansøgere finder ind til uddannelsen, da der ikke gø-
res meget for markedsføringen. Mange studerende har dog brug for uddannelsen 
ift deres job, hvorfor de formentlig ledes direkte ind i denne uden aktiv rekrutte-
ring. 
 
UN mente det var bekymrende, at der ikke var flere til Åbent Hus og formatet bør 
derfor overvejes fremadrettet. Det er dog ikke til at sige med sikkerhed hvor 
mange der tilmelder sig uddannelserne pbg. Åbent Hus. Omkring 1. maj vil der 
være en klar indikation af ansøgertal.  
 

 
7. Drøftelse af kvalitetssikring af eksamensbedømmelse med én bedøm-

mer (drøftelsespunkt)  
Studienævnet havde bedt uddannelsesnævnet drøfte hvilke(n) kvalitetssikrings-
praksis, der kan anvendes i relation til eksaminer med kun én bedømmer.  
 
UN havde følgende kommentarer: 
- Det er uvist hvilke arbejdstimer der kan tildeles til dette. Det er derfor ikke 

muligt at have et klart overblik over konsekvenserne og derfor heller ikke 
hvilke kvalitetssikringstiltag, der kan/bør iværksættes. 

- Fra studenter side blev det problematiseret, at der ikke er mulighed for un-
dervisere at sparre med kollegaer. Underviserne bakkede op om dette og un-
derstregede, at det er en undergravelse af de studerendes retssikkerhed, som 
vil være en rigtig uheldig udvikling. 

- UN mente ikke at der på fag, hvor der skal gives karakter, kan kvalitetssikres, 
hvis der ikke er gensidig bedømmelse.  

 
 

8. Orientering om uddannelsesevaluering 2023 (orienteringspunkt) 
UN blev orienteret om, at Dansk som andetsprog ifølge turnusplanen skal ud-
dannelsesevalueres i 2023. Evalueringen kører efter standard formatet med rap-
portskrivning i foråret og evalueringsmøde i oktober/november. Der vil blive 
holdt opstartsmøde i slut februar/begyndelse af marts og UN vil blive orienteret 
løbende i processen. 
 
 

https://kvalitet.au.dk/fileadmin/kvalitetsportal/ARTS/Endelig_turnusplan_2023-2027.pdf
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9. Evaluering af undervisning E22 (drøftelsespunkt) (30 min) 
UN evaluerede efterårets undervisning i overensstemmelse med retningslinjerne 
for evalueringspolitik ved DPU: https://studerende.au.dk/studier/fagporta-
ler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/dpu/#c732397 
 
UN forpersonen nævnte indledningsvis, at der var fremsendt kvantitative og kva-
litative evalueringer til alle obligatoriske MA moduler til behandling på UN mø-
det. Der var forud UN mødet fremsendt pr. mail oplysning vedr. MVLK modul 1 
om at der var stor tilfredshed, og at flere af de enkelte opmærksomhedspunkter 
kun var udtalt af enkelte studerende. 
 
UN behandlede herudover kun evalueringer for de deltagende koordinatorer. UN 
havde følgende kommentarer: 

DSA – modul 3: 

- Deltagerne kommer fra en meget broget baggrund og de er på forskellige 
steder i uddannelsen. Det til trods er der meget stor tilfredshed med un-
dervisningen i E22. Dette skyldes i høj grad kontinuitet bl.a. underviserne, 
hvilket har gjort at undervisningen i de forskellige moduler kan koordine-
res meget tæt. Dette vil være vanskeligt, hvis der er flere undervisere in-
volveret. 

- Den sociale udfordring ved at have studerende på forskellige trin er større 
end den faglige udfordring. Det er derfor meget vigtigt at være meget op-
mærksom på dette, og der skal sættes en hel del ressource af til at imødegå 
dette. 

MVLK – modul 3: 

- Der har været ønsker om et samlet elektronisk kompendium til undervis-
ningen.  

- Det fremgik af evalueringerne at studiegrupperne ikke havde særligt ak-
tive uden for undervisningen. Fremover skal der lægges dage ind i modu-
lerne til studiegruppearbejde, så det er klart fra starten af forløbet, og så 
de studerende kan aftale disse dage med deres arbejdsplads. 

- Der vil i E23 planen være mere fokus på den røde tråd, vil sikres ved at der 
kommer at være færre undervisere. 

Evalueringen af de øvrige moduler og uddannelser blev udskudt til næste møde 
pga. afbud til dagens møde. 

Afslutningsvis diskuteredes indholdet i punktet evaluering af undervisning på UN 
møder. Der blev gjort opmærksom på at indholdet er baseret på, at uddannelses-
koordinatorerne fremlægger opmærksomhedspunkter fra egen uddannelse og at 
der med afsæt heri kan tages en tværgående drøftelse. 
 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/dpu/#c732397
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/dpu/#c732397
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10. Datoer for UN-møde E23 (beslutningspunkt)  

Punktet blev udsat til næste møde. 
 
 
11. Evaluering af MA projektet (drøftelses- og beslutningspunkt (10 min) 

Uddannelseskonsulenten havde lavet et udkast til evaluering af masterprojektet.  
UN havde følgende kommentarer: 

- Nogle af spørgsmålene går meget tæt på vejlederne og relationen med den 
studerende. Disse bør omformuleres, så det er den studerendes lærings-
proces, der kommer i fokus. 

- Dansk som andetsprog (ét ord ikke to) skal skrives korrekt 
- Spørgsmålet om studiegrupper bør omformuleres, da det ikke er sikkert at 

alle har været i studiegrupper.  
- Har der været fælles vejledningsmøder i grupper. Hvis ikke, skal dette om-

formuleres. 
- Spørgsmål om biblioteket giver ikke rigtig mening 
- Den afsluttende linkning til alumnenetværk giver rigtig fin mening. 

 
Monica takkede for input og drøfter reformuleringer af spørgsmålene med Lou-
ise. 
 

 
12. Meddelelser (15 min) 

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

- Se referat fra seneste møde 
b. Nyt fra UN-forperson 

i. Blue evalueringer (kvantitative) kan ikke gennemføres på 
valgfag, da systemet ikke kan nå at blive klar til undervis-
ningsafslutning. Der skal dog stadig evalueres mundtligt og 
fremsendes opsamlinger fra evalueringer til UN. 

ii. Der er et alumnenetværk på MUL og et kombineret MVLK og 
MPV netværk. Desuden et netværk som fremgår af hjemmesi-
den men som ikke er aktivt længerere og som derfor skal slet-
tes (fra den tidligere MA i sundhedspædagogik og sundheds-
fremme).Det kunne overvejes at arbejde for at alle masterud-
dannelser kommer til at indgå i dette. 

c. Nyt fra koordinatorerne 
i. Intet nyt 

d. Nyt fra studieleder 
i. Afbud 

e. Nyt fra de studerende 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/dpu/
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i. Afbud 
f. Nyt fra administrationen  

- Dekanatet har godkendt studieordningsændringer på 
MVLK. Disse træder i kraft 1.9.2023.  

- Nyhedsbrev fra Arts Studier - januar 
a. Turnusplan for uddannelsesevalueringer på 

Arts 2023-2027 er opdateret 
b. Ny kvalitetsportal 
c. Studerende med funktionsnedsættelser 
d. Brug af AI chatrobotter er ikke tilladt til eksa-

men. 
i. UN drøftede kort dette, bla. ift. om 

plagiatsprogrammet kan tjekke dette. 
Fagligt set var der dog ikke så stor be-
kymring for masteruddannelserne 
bl.a. pga koblingen til egen praksis.  

 
 
13. Punkter til kommende møder 2023 

Monica gjorde opmærksom på, at der kan stilles forslag til punkter (på møder 
eller mail). 
 
Der er noteret følgende punkter til kommende møder: 
8. marts (Zoom-møde) 
• Godkendelse af plan for datoer for undervisning modul 1 og 3 og valgfag 

på MA i E23 
• Dato og tema for masterseminar F23 
• Fortsat drøftelse af modul 4 
• Evaluering af den nye struktur på masteruddannelserne 
 
29. marts (Zoom-møde) 
• Status på handleplaner  
• Eksterne eksperter, aftagerkommentering og evalueringsfokus til uddan-

nelsesevaluering DSA 
 
11. maj (Zoom-møde) 
• Årlig status inkl. behandling af datapakker og handleplaner 
• Behandling af udkast til handleplaner  
• Behandling af udkast til undervisningsplaner for modul 1 og 3 og valgfag 

E23 
• Årsrapport fra censorformandskabet 
• Udkast til oversigt over valgfagsudbud i 2024 (både forår og efterår) 
 

 7. juni (3 timers fysisk møde i Emdrup) 
• Behandling af undervisningsplaner for modul 1 og 3 og valgfag E23 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
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• Godkendelse valgfagsudbud for 2024 (både forår og efterår) inkl. drøftelse 
af principper for valgfagsudbuddet 

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

 Opfølgning på handleplaner (løbende) 
 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 
- Der var mange punkter og bilag til dagens møde. Det giver en voldsom mængde 

forberedelse i arbejdstid. Det bør overvejes, hvordan der kan reduceres i forbere-
delsen. Dette bør overvejes i forberedelsen af møderne.  

- Drøftelse af suppleanter til deltagelse på UN-møder, hvis der er længerevarende 
forfald blandt koordinatorerne. Monica drøfter dette med Studieleder. 

 
 
Mødet sluttede 10.38 
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