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ARTS STUDIER, EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 
AARHUS UNIVERSITET 

 

Møde den 10. september 2018 kl. 12-13 

Lokale D120 

Masteruddannelsernes Uddannelsesnævn 

 

Deltagere: 

Jeanette Magne (formand), Frans Ørsted Andersen, Helene Ratner, Eva Silberschmidt Viala (studiele-

der), Ditte Krabbe, Kim Behrens Jessen og Merete Justesen (referent) 

Afbud: Lotte Hedegaard-Sørensen, Helle Merete Nordentoft 

  

 

Masteruddannelsernes Uddannelsesnævn 
 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen er godkendt 

 

Ad 2) Meddelelser 

Ingen meddelelser 

 

Ad 3) Status på udviklingen af masterudbuddet på DPU 

Institutledelsen har 5. september 2018 godkendt, at der arbejdes videre på 3 

masteruddannelser: 
 

 Ledelse og innovation 
 Læring, kompetenceudvikling og teknologi 
 Velfærd, trivsel og social mobilitet 

 
Globalisering ville have været en ny uddannelse og ikke en sammenlæg-
ning.  Trivsel var beskrevet for smalt til at være en selvstændig uddan-
nelse, men trivsel, motivation og engagement anses for at være så væsent-
lige tematikker, at det bør overvejes, hvordan de kan indgå som valgfag på 
de tre masteruddannelser, der arbejdes videre med. 
 
De tre nye uddannelser skal ses som sammenlægninger af eksisterende 
uddannelser. 
 
Der skal nedsættes 3 arbejdsgrupper bestående af hver en formand, 2-3 
interne VIP fra mindst 2 afdelinger. Aftager og ekstern VIP skal i en refe-
rencegruppe. 
 
Der skal muligvis vælges en anden forperson til Velfærd, trivsel og social 
mobilitet, da den nuværende forperson er ude af landet, og det forventes, 
at der skal lægges en væsentlig mængde arbejde på udviklingen af uddan-
nelsen i efteråret 2018. 
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INSTITUT FOR UDDANNELSE 

OG PÆDAGOGIK (DPU) 
AARHUS UNIVERSITET 

 

Diskussion: 
Det blev diskuteret, hvem det kunne være hensigtsmæssigt at have med i 
arbejdsgrupperne. 
 

Uddannelsesnævnet anbefaler at interviewe relevante fagmiljøer for at ind-

drage deres forskning i processen. Dog synes uddannelsesnævnet, at enkelte 

uddannelser, der ikke tydeligt kan se sig selv i de tre nye uddannelser, skal in-

viteres til et møde om deres uddannelses fremtid – evt. valgfag eller speciali-

seringer på de nye uddannelser eller andre efter- og videreuddannelsesforma-

ter.  

 

Uddannelsesnævnet diskuterede endvidere, hvordan man som VIP kan bi-

drage til processen, hvis man ikke er en del af en arbejdsgruppe. Her var in-

terview en af mulighederne. Men det kunne også tænkes, at arbejdsgrupperne 

beder udvalgte personer om at komme med forslag til valgfag og/eller specia-

liseringer.  

 

Disse grupper bør inddrages: 

 Koordinatorerne skal inddrages.  

 Andre VIP på instituttet skal også have muligheder for at biddrage. 

 Forskningsmiljøerne skal inddrages. 

 Afdelingslederne bør inddrages i forhold til bemanding. 

 Relevante kandidatuddannelsesmiljøer bør inddrages. 

 

Uddannelsesnævnet finder ikke, at der behøver at være den samme inddra-

gelsesproces på alle uddannelser. Inddragelsen bør styres af forpersonerne ud 

fra fastsatte retningslinjer fra styregruppen for at sikre legitimitet og ensartet 

proces.  

 

Der kan være udfordringer med ambitionerne om internationalisering inden 

for tidsrammen. Det skal diskuteres på næste styregruppemøde. Måske kan 

studieordningerne udarbejdes på en måde, hvor man kan arbejde med inter-

nationalisering senere. 

 

Evt. nedsættelse af netværksgrupper for at sikre ”hold”-følelsen, når de stude-

rende skal tage valgfag. 

 

Særligt ønsker uddannelsesnævnet: 

 En snarlig plan for udbud i 2019. 

 Retningslinjer for inddragelse af fagmiljøer og forskningsprogram-
mer 

 Struktur – moduler, valgfag. 

 Ønske om hurtig procesplan. 

 

 

Ad 4) Eventuelt 

Intet 

 

Referatet er godkendt i mailhøring 


