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Mødedato: 8. maj 2019 kl. 11-12.45 
Mødested: Emdrup A308 
Mødeemne: Masteruddannelsernes Uddannelsesnævn 
 
Deltagere: Vibe Aarkrog (formand), Frans Ørsted Andersen, Helene Ratner (afb.), 
Helle Merete Nordentoft, Eva Silberschmidt Viala (studieleder), Louise Weinreich Ja-
kobsen (afb.) og Merete Justesen (referent) 
 
 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen er godkendt. 

 

Ad 2) Meddelelser 

Ansøgertal: 

Uddannelse Ansøgertal Ansøgertal 

samme tid 

sidste år 

Antal studerende 

efter studiestart 

sidste år 

LAICS 6 3 Blev ikke oprettet 

Ledelse af uddannelses-

institutioner 

13 12 17 

Special- og socialpæda-

gogik 

13 13 15 

Vejledning 10 14 24 

Voksnes læring og kom-

petenceudvikling 

12 19 26 

Positiv psykologi, Em-

drup 

24 24 34 

Positiv psykologi, Århus 28 24 27 

Dansk som andetsprog, 

Emdrup 

7 12 Blev ikke oprettet 

Dansk som andetsprog, 

Århus 

6 5 Blev ikke oprettet 

DAV, Emdrup 8 11 Blev ikke oprettet 

DAV, Århus 19 34 35 

  



 
 

ARTS 
AARHUS UNIVERSITET 
 
 

Referat 
 
Merete Justesen 
 
Dato: 8. maj 2019 

 

Side 2/5 

Den videre procedure er at uddannelserne kontakter Vibe Aarkrog med deres forslag 

oprettelse eller ej og at Vibe Aarkrog herefter videregiver uddannelsernes kommenta-

rer til studieleder og institutleder, der træffer den endelige beslutning om uddannel-

serne skal oprettes eller ej. 

 

Ad 3) Årlig Status 

Når man ser uddannelserne på tværs, så er der udfordringer med administrativ ser-

vice, fysisk studiemiljø, fagligt fællesskab og forskningsdækning. I det daglige er det 

relevansen i forhold til arbejdsmarkedet, der er vigtigst og der ser tallene godt ud. Der-

for er det i forhold til udviklingsprojektet vigtigt at have fokus på det faglig fællesskab. 

Udfordringerne med administrativ service er umiddelbart ikke i forhold til det tidli-

gere masterstudiecenters service, men primært udfordringer i forhold til Blackboard 

og andre IT-systemer. Fremadrettet kan det dog være lukningen af masterstudiecen-

tret, der kan være i fokus. I forhold til Blackboard, er det vigtigt, at de studerende får 

”hands-on” og spørgsmålet er, om det skal ligge i undervisningen eller uden for under-

visningen. Blackboard har mange muligheder og underviserne bruger ikke dem alle, 

men udfordringerne er primært, at de studerende ikke har de nødvendige kompeten-

cer. Nævnet finder ikke, at det er selve systemet, der er udfordringen og tror derfor 

ikke på, at et nyt LMS-system vil løse problemet. Nævnet laver en fælles handleplan til 

Blackboard (eller et andet LMS-system), som kan benyttes til udviklingsprocessen, så 

lignende udfordringer kan undgås i fremtiden. 

 

Fysisk studiemiljø er en udfordring, specifikt i Århus, hvor der er manglende studie-

miljø, der hvor undervisningen placeres. I Emdrup er der hovedsagligt udfordringer 

med størrelsen på lokaler. Udfordringerne med lokaler har også indflydelse på det fag-

lige fællesskab, fordi det skaber udfordringer, når der er problemer med manglende 

plads til gruppearbejde. 

 

Akustikken er en udfordring for studerende, der er hørehæmmede (høreapparat), især 

øverst i bygning A. Lokalerne øverst i bygning A har også problemer med luftkvalite-

ten.  

 

For at skabe et bedre studiemiljø og fagligt fællesskab anbefaler nævnet et internat på 

de masteruddannelser, der er under udvikling. 
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Forskningsdækning er måske ikke det helt rigtige ord, fordi det kun er VIP ansat på 

AU, der tæller positivt med og ikke forskere ude fra. Indikatoren handler om, at AU 

selv kan bemande deres uddannelser med forskere. Indikatoren bruges også af insti-

tutledelsen til at se, om der er et bemandingsproblem på instituttet. 

 

Godkendelse af årets handeplaner 

Uddannelserne har udarbejdet handleplaner for 2019 med basis i handleplanerne for 

2018 og derfor anser nævnet, at der er fulgt op på alle handleplanerne fra 2018. 

 

• En problemstilling på tværs er, at nogle af uddannelserne ikke fremover vil 

blive udbudt og det kan man ikke altid se i handleplanerne. 

 

• Manglende markedsføring går også på tværs i årets handleplaner. 

 

• Nævnet finder, at uddannelserne kan få inspiration fra hinanden i forhold til 

udvikling af masterpædagogikken. Et forslag kunne være, at deltage i udvalgte 

undervisningsgange på de andres uddannelser.  

 

Dansk som andetsprog: 

Nævnet godkender handleplanen. 

Hvis uddannelsen sættes i bero, så bør uddannelsens koordinator udarbejde et notat 

på 1 side om hvad uddannelsens status er med fokus på årets indikatorkort og årets 

handleplan.  

 

LAICS: 

Nævnet godkender handleplanen. 

Hvis uddannelsen sættes i bero, så bør uddannelsens koordinator udarbejde et notat 

på 1 side om hvad uddannelsens status er med fokus på årets indikatorkort og årets 

handleplan. 

 

Ledelse af uddannelsesinstitutioner: 

Nævnet godkender handleplanen. Uddannelsen er under udvikling og det fremgår af 

handleplanen.  
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Special- og socialpædagogik: 

Nævnet godkender handleplanen. Hvis uddannelsen sættes i bero, så bør uddannel-

sens koordinator udarbejde et notat på 1 side om hvad uddannelsens status er med fo-

kus på årets indikatorkort og årets handleplan 

 

Vejledning: 

Der mangler information om at uddannelsen er i gang med en faglig udviklingsproces, 

hvor der bl.a. arbejdes med en anden struktur. Når dette er indført, er handleplanen 

godkendt. 

 

Voksnes læring og kompetenceudvikling: 

Der mangler information om at uddannelsen er i gang med en faglig udviklingsproces, 

hvor der bl.a. arbejdes med en anden struktur. Når dette er indført, er handleplanen 

godkendt. 

 

Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog for voksne: 

Nævnet godkender handleplanen. Det fremgår ikke af handleplanen, at det er en ud-

dannelse, der fremadrettet ikke udbydes. 

Hvis uddannelsen sættes i bero, så bør uddannelsens koordinator udarbejde et notat 

på 1 side om hvad uddannelsens status er med fokus på årets indikatorkort og årets 

handleplan.  

 

 

3.3. Input til uddannelsesevaluering af masteruddannelsen i positiv psy-

kologi 

Uddannelsen skal uddannelsesevaluere, fordi den havde 3 røde flag i 2017. Evaluerin-

gen skal også ses som et afsæt til udviklingsprocessen af uddannelsen. 

 

Kommentarer fra nævnet: 

• Uddannelsen bør inddrage moduleres undervisningsevalueringer i arbejdet. 

• Nævnet ønsker at uddannelsen sigter efter en større faglig bredde, så der bli-

ver en større underviserpulje, der kan deltage i uddannelsen og at samarbejde 

med øvrige uddannelser også bliver en mulighed f.eks. masteruddannelsen i 

vejledning og kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi. 

• Der skal arbejdes med en højere forskningsdækning med større diversitet  
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Ad 4) Nye indikatorer til EVU-området 

Nævnet finder ikke, at samtaleguiden kan benyttes på masteruddannelser, da nævnet 

ikke kan forestille sig, at der bliver oprettet så små hold, at guiden giver mening frem 

for de normale processer. 

 

Nævnet er bekymret for, at de studerende forstår ”der er et godt fagligt miljø” forskel-

ligt. Ellers vurderer nævnet, at de nye indikatorer godt kan prøves af. 

 

Ad 5) Proces for undervisningsevaluering 

Udsættes til næste møde. 

 

Ad 6) Åbningstider i Studiecenter Arts – konsekvenser for de studerende 

Nævnet, studieleder og undervisere mener, at det er en klar nedgang i servicen, at ma-

sterstudiecentret er slået sammen med Studiecenter Arts.  Nævnet vil gerne undersøge 

om de studerende også oplever det problematisk, og ønsker at der bliver spurgt ind til 

det i den kvalitative evaluering på modulerne. Det er dog for sent her i foråret, da 

mange af modulerne allerede har afholdt den kvalitative evaluering og ikke har mere 

undervisning. 

 

I stedet foreslår nævnet, at det må undersøges i næste semester. 

 

Ad 7) Mødedatoer E2019 

Merete Justesen finder ledige tider i kalenderne. 

 

Ad 8) Eventuelt 

Intet. 

 
 
 

Referatet er ikke godkendt. 


