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Forslag til dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Meddelelser 

a. Orientering om styregruppe for videreudvikling af masteruddannel-
serne på DPU - Workshop for studiekoordinatorer d. 20. november 
2017 (ud af huset) 

b. Aftagerpanelmøde 9. november 2017 
c. Opgavefordeling i masterstudiecentret 

3. Biblioteket kommer og fortæller om deres tilbud til de studerende 
4. Evaluering 
5. Censorallokeringsproces 
6. Eventuelt 

 
 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden er godkendt. 
Jeanette beklagede, at indkaldelsen til mødet var sket med meget kort frist. Indkal-
delser fremover vil forsøgt gjort i god tid, så flere kollegaer har mulighed for at del-
tage. 
 
Ad 2) Meddelelser 

a. Orientering om styregruppe for videreudvikling af masteruddan-
nelserne 

Eva Viala har nedsat en styregruppe for videreudvikling af masteruddannelserne 
bestående af Stig Roesen, Eva Viala og Jeanette Magne Jensen. Styregruppen har 
til opgave at formulere anbefalinger, der beskriver:  
 
1) En samlet strategi for efter- og videreuddannelsesområdet på DPU – i relation til 
institutionens øvrige aktiviteter samt øvrige nationale udbud på området.  
 
2) Muligheden for sammenlægning af eksisterende masteruddannelser. 
 

Møde for masterstudiekoordinatorer, –modulansvarlige og -undervisere 
Møde den 13. oktober 2017 
Tid: 13.00 – 14.30 
Lokale: D118 
 
 
Deltagere: Jeanette Magne Jensen, Anna Kathrine Frørup, Bergthora Kristjansdottir, Elina Maslo, 
Jonatan Leer, Maria Marquard, Merete Justesen, Anne Larson, Vibe Aarkrog og Pernille Hovej (re-
ferent) 
Lisbeth Carlsson fra Biblioteket 
 
 



 
 

  
  

 

ARTS STUDIER, EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 
AARHUS UNIVERSITET 
 

3) Muligheden for at skabe nye masteruddannelser i relation til for eksempel såvel ny 
forskning som behov for kompetenceudvikling på arbejdsmarkedet på masterniveau.   
 
4) Muligheden for at udbyde efter- og videreuddannelse i kursusformat, herunder an-
givelse af mulige kursusudbud og samspil med masteruddannelserne. 
 

 
 
Hanne Knudsen og Rie Thomsen har sendt følgende kommentar til kom-
missorium for styregruppe via mail, da de var forhindret i at deltage ved 
mødet: 
 

1. Vi synes, det er en god idé med en samlet strategi for efter- og videreuddannel-
sesområdet på DPU og det er godt med et udspil til drøftelse.  To af styregrup-
pens anbefalinger skal handle om muligheden for sammenlægning af eksiste-
rende masteruddannelser og oprettelsen af nye i relation til ny forskning. Her 
finder vi det væsentligt at de faglige miljøer bag eksisterende masteruddannel-
ser og forskningsmiljøerne i øvrigt inddrages i den proces. Kommissoriet be-
skriver ikke, hvordan denne inddragelse eller konsultation skal finde sted og vi 
er bekymrede for om det reelt kan lade sig gøre inden for den skitserede tids-
ramme. 

2. Der står, at uddannelsesjuridiske og økonomiske forhold skal indgå i kommis-
soriets arbejde. Den viden er væsentlig at få frem ligesom det er væsentligt at 
de faglige miljøer bag masteruddannelserne også får dette indblik. Det ser vi 
frem til. 

3. Vi mener at en del af kommissoriet også skal være at kortlægge den nuværende 
markedsføring af de forskellige masteruddannelser og give anbefalinger til 
fremadrettet markedsføring i relation til den nye strategi. Dette for at sikre at vi 
får formuleret problemet korrekt.  

4. Vi mener at styregruppen bør udvides med mindst et medlem mere som findes 
i Master Uddannelsesnævnet eller blandt koordinatorerne. 

 
I forhold til Hanne og Ries kommentar er det allerede blevet besluttet af Jeanette 
og Eva, at Lotte Hedegaard Sørensen, der sidder i Master UN, indtræder i styre-
gruppen. 
 
Claus Holm har åbnet op for at der kan laves nye masteruddannelser - lige nu er 
der tale om en masteruddannelse i ny teknologi og human ressource. 
 
Målet for styregruppen er at finde midler, hvis der er sådanne. 
Sørger for økonomiske robusthed og se på om masteruddannelserne skal have an-
det format. 
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Styregruppen organisere processen, men træffer ikke alene beslutningerne. 
Kommentar fra Rie og Hanne er dækkende for tankerne rundt om bordet i forhold 
til kommissoriet og styregruppen. 
 

Vi har oplever et vigende optag på masteruddannelserne, kun nogle få ud-
dannelser har stadig et godt optag – DAV, Positiv Psykologi og Voksen. Be-
regningsmodellen som har været brugt til beregning af, om masteruddan-
nelserne var rentable, har ikke været korrekt. Dette er egentligt positivt for-
stået på den måde, at masteruddannelserne har vist sig at være mere ren-
table, end forventet, men det har måske haft en uheldig effekt på den pris-
fastsættelse, der har været fortaget på masteruddannelserne. Det bør dog 
ikke være det, der afholder de studerende fra at tilmelde sig en masterud-
dannelser, idet priserne ikke er væsentlig anderledes fra andre, der udbyder 
masteruddannelser.  Dette vigende optag er et generet problem – ikke kun 
på AU, så derfor vil styregruppen også skulle have øje for om formatet af 
masteruddannelserne er korrekt. Har vi de rigtige masteruddannelser? Skal 
nogle uddannelser lægges sammen? Skal der være en bred indgang til ma-
steruddannelserne, hvor man kan specialiserer sig via valgmoduler, der må-
ske er på mindre ECTS end 15. Større efterspørgsel på efteruddannelse som 
skræddersyet kurser. 
 
Anne Larson nævnte en rapport fra Ekspertgruppen for voksen-, efter- og 
videreuddannelse (Nye kompetencer hele livet). Den sender hun til Jea-
nette, da rapporten kan understøtte styregruppens arbejde. 

 
Jeanette generere data fra 8 masterstuderende om, hvorfor de har valgt at tage en 
masteruddannelse frem for en anden efteruddannelse. 
 

b. Aftagerpanelmøde 9. november 2017 på DPU  
 

Jeanette har inviteret 3 medlemmer fra aftagerpanelet til at holde oplæg om hvilke 
kompetencer inden for pædagogik, ledelse og læring, der  er behov for i fremtiden. 
Jeanette vil invitere koordinatorerne til at deltage i mødet. Kan koordinatoren ikke 
deltage, må der sendes en modulansvarlig. 
 
Invitation vil blive udsendt til koordinatorerne. 
 
Masteruddannelserne er overordnet emne for sidste møde i år i Studienævnet. 
  
 
Masteruddannelses rapport fra 2010 – sendes med ud sammen med referatet. 
    

C. Opgavefordeling i masterstudiecentret 
Meretes nye (og gamle) opgaver: 
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• 1 årige status: Kvalitetssikring af datapakker mv 
• 5-årige evaluering: Mødekoordinator, kvalitetssikring af rapporter, hørin-

ger mv… 
• Udvikling af nye uddannelser 
• Titelændringer 
• FU vedr. institutionsakkreditering - EVU repræsentant i prodekanens for-

retningsudvalg 
• Løbende opdatering af kvalitetsdokumenter og praksis 
• Studieordningsrevisioner (DPU) 
• Løbende spørgsmål om legalitet og kvalitetssikring 
• Betjening af uddannelsesnævn 
• Timetælling for EVU 
• Undervisningsevaluering 
• Studievejledning på DPU 

 
Pernilles nye opgaver: 

• Budgetter/regnskaber 
• Vip O Matic  
• Studienævnssager (DPU, IKK, IKS) 
• Koordinatormøder 

 
Idas nye opgaver: 

• Datoer for fællesforelæsninger  
• Undervisningsplaner 
• Udbud af undervisning i EDDI og STADS 
• Klargøring af moduler på BB - DPU 

 
Hildes nye opgaver:  

• Webshop, forplejning og plakater ved fællesforelæsninger DPU 
 

Ved henvendelser er det mest hensigtsmæssigt at skrive til Master@dpu.dk, det er 
for at sikre at I får svar hurtigst muligt. Ved at skrive til vores ”private” mails kan I 
komme til at vent unødigt på svar, ved fx ferier, kurser eller sygdom. 
 
Ad 3) Bibliotekets tilbud til de studerende  
 
Lisbeth Ramsgaard Carlsen, AU Library - Arts - email: lica@au.dk 
 
Biblioteket havde udviklet små videoer, som var lagt ud på Black Board. – statistik-
ken viste dog, at stort set ingen havde brugt dem. 
Læringsmodul fra AU Library Arts har nu fået sin egen plads på alle mastermodu-
lerne på BB. 

mailto:Master@dpu.dk
mailto:lica@au.dk
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Erfaringen har vist, at de studerende er positiv over at der er hjælp at finde, når de 
bliver bekendt med, hvor de kan finde oplysningerne om fx referencer og søgning 
efter litteratur, mv. 
Biblioteket vil derfor opfordre alle underviserne til i forbindelse med kollektiv vej-
ledning, at vise de studerende hvor på BB de kan finde hjælpen ”sådan finder du 
litteratur” 
Biblioteket modtager gerne feedback fra de studerende. – er der noget de mangler? 
Kan noget gøres bedre?  
Lisbeth Ramsgaard Carlsen kan kontaktes af underviserne, hvis der er tvivl om 
hvordan de viser det til de studerende. 
BB-support yder support til de studerende, hvis de har problemer med BB. 
 
 
Ad 4) Evaluering 
Evaluering af modulerne – de kvantitative evalueringer har en alt for lav svar pro-
cent – forårssemester samlede svarprocent er 41 %, hvilket er alt for ringe. 
Der er udbudt 26 moduler i foråret 2017, heraf er der 9 moduler, som har svar fra 
under 5 respondenter, hvilket betyder at de ikke kan generere en datarapport. 
 
Fokus skal i efteråret være på, at få de studerende til svare. Der skal afsættes tid i 
undervisningen.  
Den mundtlig evaluering – slut evalueringen skal tage udgangspunkt i datarappor-
ten – der skal være fokus på at få uddybet punkter, hvor der er utilfredshed i for-
hold til rapporten. Fx Hvordan har I forstået dette spørgsmål? hvad har I svaret 
på? 
 
Der var snak om bordet, om der kunne mulighed for kaffe/kage, som motivation til 
at få de studerende til at udfylde spørgeskema. 
 
 
Ad 5) Censorallokeringsproces 
Der er fra Prodekan Niels Overgaard Lehmann kommet en ny procesplan for hvor-
dan censorerne skal allokeres. 
 
Censorallokeringen vil fremover ligge hos censorformanden. Det betyder, at eksa-
menssekretærerne skal indhente oplysninger om datoer og vejleder til eksame-
nerne meget tidligere end hidtil.  
 
Dette er nødvendigt, da eksamenssekretærerne skal kunne leverer disse oplysnin-
ger til censorformanden tidligt i semesteret. Datoerne for eksamen skal derfor 
planlægges samtidig med undervisningsdatoerne.  
 
Når budgetterne for modulerne skal udarbejdes, skal de indehold navnene på de 
eksaminatorer, der skal bruges i forbindelse med eksamen. 
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Der blev spurgt til, om der behøver at være vejledertildeling til hver enkelt stude-
rende allerede ved semesterstart eller om antal vil være nok? (gældende for både 
mundtlige og rent skriftlige opgaver) – det vil masterstudiecentret undersøge. 
 
Der var om bordet en undring over beslutningen om denne proces, da alle var 
enige om at den nuværende håndtering fungere rigtig godt for alle involverede.  
 
Ad 6) Eventuelt  
Intet 

 
Godkendt i mailhørring 


