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Ad 1) Godkendelse af dagsorden  

Der er mange bilag og det er ikke klart om medlemmerne skal læse alle bilagene grun-

digt. Uddannelsesnævnet (UN) ønsker fremover at dagsorden og bilag udsendes i et 

samlet bilag. 

 

Ad 2) Meddelelser 

• UN-forperson orienterede om at nævnet i løbet af efteråret skal diskutere 

nævnets sammensætning og koordinatorernes roller og timeforbrug. 

• Masterdimissionen i august 2019 var hyggelig, selvom der ikke deltog så 

mange dimittender. Det er dog en smule ærgerligt, at der ikke var VIP-repræ-

sentanter fra uddannelserne til stede. Det blev efterspurgt af dimittenderne til 

dimissionen.  

Kommentarer:  

Nævnet aftalte, at man fremover skal overveje: 

o at datoen meldes ud i god tid (evt. at det er en fast dag, f.eks. sidste 

fredag i august el. lignende) 

o at koordinatorerne inviteres og at de skal deltage eller sende en anden 

VIP-repræsentant. 

Nævnet diskuterede endvidere muligheden for at slå dimission sammen med 

dimissionen for bachelor og kandidat, så DPU afholder en stor festligholdelse 

af alle instituttets dimittender.  

• Merete Justesen orienterede om Arts Studiers nyhedsbrev, hvor der er infor-

mation om ændringer i studieordningerne. Blandt andet at det er præciseret, 

at eksamenssproget følger undervisningssproget. Derudover er det præciseret 

under masterprojektet, at det er muligt at aflægge individuel mundtlig eksa-

men på baggrund af et gruppemasterprojekt. 
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• Studieleder orienterede om, at masteruddannelsen i positiv psykologi blev ud-

dannelsesevalueret i sidste uge 

• Ansøgningerne omkring sammenlægninger og titelændringer på de nye ma-

steruddannelser er godkendt af rektor og sendt videre til ministeriet. 

 

 

Ad 3) Deltagerbetaling, markedsføring og eksamensformer på de nye ud-

dannelser 

Studieleder orienterede om status på deltagerbetaling, markedsføring og eksamensfor-

mer på de nye masteruddannelser: 

 

Deltagerbetaling: 

Studieledere orienterede om, at der tidligere har været tale om, at de nye masterud-

dannelser skulle have fælles pris. Tilbagemeldingerne fra flere af arbejdsgrupperne har 

dog været, at prisen er for høj for målgruppen. Den tilbagemelding har institutleder ta-

get til efterretning og derfor arbejdes der nu videre med muligheden for differentieret 

pris på det nye masterudbud. 

 

Eksamensformer: 

I forhold til eksamensformer har styregruppen arbejdet med alignment, ligesom der er 

på ordinære uddannelser. Arbejdsgrupperne vil gerne have mundtlig forsvar til ma-

sterprojekterne. Studieleder er i konstruktiv dialog med prodekanen herom. Hvis mu-

ligheden for dobbelt udprøvning på masterprojektet bliver en realitet, så vil styregrup-

pen gerne spare på de andre eksamensformer, hvis det skulle blive nødvendigt. 

 

Markedsføring:  

Instituttet har afsat midler til at lave en ekstraordinær indsat på markedsføringen af 

det nye masterudbud. Der er hyret et firma (der i forvejen har samarbejde med DPU), 

der først og fremmest skal i dialog med tovholderne for de nye uddannelser. Firmaet 

skal herefter komme med en strategi for, hvordan vi når målgrupperne inden for hele 

palletten af markedsføringsmuligheder. Arbejdet bliver i gangsat nu med henblik på at 

sætte noget i gang før jul. 

Kommentarer: 

• Der er også masser af gratis markedsføringsmuligheder, f.eks. intern mobilise-

ring, hvor man nævner det, når man holder et foredrag eller har det som link i 

sit mailsvar.  
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• De faglige miljøer skal tage ejerskab. Der skal tildeles timer til arbejdet. Stu-

dieleder mener dog ikke, at der skal benyttes VIP-ressourcer til markedsfø-

ring. Der er krydsfelt mellem faglighed og budskab, så VIP bør involveres. Evt. 

timeforbrug til markedsføring tages op, når indholdet i koordinatorrollen skal 

diskuteres. 

 

Ad 4) Fremtidig sammensætning af uddannelsesnævnet 

Studieleder fortalte hvordan masteruddannelserne er organiseret i forhold til ordinære 

uddannelser. Studieleders deltagelse i masteruddannelserne uddannelsesnævn sikrer 

det ledelsesmæssige ophæng. Medlemmerne af masteruddannelsernes uddannelses-

nævn er ikke udpegede eller valgte og der er ingen studerende. Det har været diskute-

ret længe og i mange omgange, om det er det rigtige set-up. Er det den rigtige beslut-

ning, at masteruddannelsen ikke har sit eget studienævn, når masteruddannelserne 

ikke har en valgt repræsentant i studienævnet. UN-forpersonen deltager dog som ob-

servatør i studienævnet. Der er overvejelser om at oprette et selvstændigt masterstu-

dienævn eller at uddannelsesnævnet bliver sammensat på anden vis. Man kunne fore-

stille sig, at uddannelsesnævnet og styregruppen blev fusioneret, så der i det nye ud-

dannelsesnævn bestod af koordinatorerne for de 5 masteruddannelser, der skal udby-

des i 2020.  Koordinatormøderne på den måde nedlægges, fordi alle koordinatorer 

ville have en plads i uddannelsesnævnet. I stedet kunne man en gang om året have en 

½-1 dag for alle underviserne på masteruddannelserne. En forenkling af strukturen er 

også med til at styrke kontakten fra uddannelsesnævnet til fagmiljøerne. 

 

Uddannelsesnævnet støtter op omkring en sammensmeltning af styregruppen og ud-

dannelsesnævnet, enten i form af et nyt sammensat uddannelsesnævn eller som selv-

stændigt studienævn og anbefaler at styregruppen og uddannelsesnævnet sammen-

smeltes hurtigst muligt. Der er en del punkter styregruppen fortsat skal arbejde med 

og det er derfor vigtigt, at disse nu planlægges som en del af uddannelsesnævnets fore-

tagende. 

 

UN-forperson, studieleder og SNUK kigger på dagsordenspunkterne og de indkaldte 

møder til styregruppen og uddannelsesnævnet for at vurdere hvad der skal behandles 

hvornår og hvilke mødedatoer, der skal fastholdes. I forbindelse med nedsættelse af 

nyt UN og etablering af de nye masteruddannelserne skal koordinatorernes arbejdsop-

gaver drøftes.  
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Ad 5) Intern bedømmelse 

Studienævnet ved DPU har marts 2019 besluttet at de respektive uddannelsesnævn til-

ser at ”Retningslinjer for intern censur ved DPU – af april 2018” overholdes. 

Uddannelsesnævnet har til opgave at påse, at regler og retningslinjer overholdes, at se 

på omfang og fordeling af intern censur mellem de ansatte. Uddannelsesnævnet gen-

nemgår halvårligt oversigt over brug af interne bedømmere og indberetter til SN (næ-

ste gang var til SN-mødet den 23. august 2019). 

 

Uddannelsesnævnet gennemgik listen fra vintereksamen 2018/2019 og fandt at der 

har været et tilfælde af gensidig intern bedømmelse på uddannelsen til underviser i 

dansk som andetsprog for voksne. Det meldes ind til koordinatoren for uddannelsen 

og afdelingslederen. 

 

Kommentarer:  

• Det er svært for masteruddannelserne at overholde retningslinjerne, da det 

kan være svært at få afdelingslederne til at påtage sig opgaven med at finde in-

terne bedømmere på masteruddannelserne. Afdelingslederne skal informeres 

om deres forpligtelse over for masteruddannelserne.  

• Nævnet synes, at masteruddannelserne skulle overveje at lave et internt be-

dømmelseskorps med interne masterbedømmere, hvor undervisere så kan fo-

retage intern bedømmelse på tværs af masteruddannelserne. Det kan sikre vi-

densdeling og erfaringsudveksling på tværs af masteruddannelser og vil også 

ligge i forlængelse af, at der vil blive udbudt valgfag på tværs. 

 

 

Ad 6) Censorformandsskabsrapport 

Nævnet gennemgår censorformandsskabets årsberetning med blik for, om der er kritik 

af praksis eller studieordningsbeskrivelser, der skal behandles i nævnet. 

 

Det samlede indtryk er at der stor tilfredsstillelse med det overordnede niveau.  

 

Der nævnes i rapporten udfordringer med censortildelingssystemet, at eksamenspla-

ner ikke sendes pr. mail til censorer, vigtigheden ved at kunne få kontakt med en kendt 

person ved henvendelse til mastersekretariatet, kritik af manglende forplejning om ef-

termiddagen ved eksaminer.  
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Uddannelsesnævnet vil gerne bede Arts Studier om en tilbagemelding på ovenstående 

udfordringer. 

 

Derudover peger rapporten på, at censorformandsskabet savner en status på master-

uddannelsernes udviklingsproces. Studieordningerne for de 3 første masteruddannel-

ser har været til kommentering for censorformandsskabet.  

 

Enkelte censorer nævner, at de synes, at de studerende har for få analytiske og metodi-

ske kompetencer. 

 

På de nye uddannelser tænkes metode ind fra starten af. Det opvejes dog ikke af, at det 

er vigtigt at lave en forventningsafstemning med censorerne inden eksamen. 

 

Studieleder kender problematikken fra de masteruddannelsesevalueringer, der har 

været de sidste par år. Kritikken er blevet taget til efterretning og er løbende blevet 

diskuteret i fagmiljøerne, i uddannelsesnævnet og i styregruppen særligt i forbindelse 

med hvilken teoretisk tyngde masteruddannelserne skal have.  

 

Helene Ratner nævner en bog om kvalitative metoder, som de nye masteruddannelser 

måske kan bruges som fælles udgangspunkt. Tjek den ud her: 

https://www.saxo.com/dk/kvalitative-metoder-i-organisations-og-ledelsesstu-

dier_lise-justesen_haeftet_9788741253800 

 

Beslutning: 

Det blev besluttet, at UN-forperson kontakter censorforpersonen for at høre om hun 

har brug for et møde med UN-forperson og studieleder om den nye masterudviklings-

proces og hvordan censorerne bliver informeret. 

 

 

Ad 7) Spørgsmål til undervisningsevaluering E2019 

Studienævnets anbefalinger til uddannelsesnævnets spørgsmål til undervisningsevalu-

eringen blev drøftet på seneste studienævnsmøde. Uddannelsesnævnet skal beslutte 

hvilke spørgsmål, de vil stille i undervisningsevalueringen, der skal supplere det ene 

AU-spørgsmål, de fem spørgsmål fra studienævnet og de specifikke EVU-spørgsmål. 

 

https://www.saxo.com/dk/kvalitative-metoder-i-organisations-og-ledelsesstudier_lise-justesen_haeftet_9788741253800
https://www.saxo.com/dk/kvalitative-metoder-i-organisations-og-ledelsesstudier_lise-justesen_haeftet_9788741253800
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Der er 1 overordnet AU-spørgsmål og 5 SN-spørgsmål. Derudover er der 5 EVU-

spørgsmål. 

 

Nævnet diskuterede de besluttede SN-spørgsmål og finder spørgsmål 3 og 4 problema-

tiske at stille til masterstuderende, da de ikke er relevante for masterstuderende. 

Spørgsmål 3 kunne omformuleres til ”Modulet har inspireret mig i min praksis”. 

Spørgsmål 4 bør helt udgå, da erfaringen er, at masterstuderende ikke har tid til at en-

gagere sig i ikke obligatoriske aktiviteter.  

 

Beslutning: 

Nævnet besluttede på den baggrund, at UN-forpersonen kontakter studienævnsforper-

sonen for at undersøge muligheden for, at masteruddannelserne får deres egne speci-

fikke studienævnsspørgsmål. 

 

Nævnet besluttede endvidere nedenstående 5 spørgsmål, der stilles på UN-niveau: 

UN 
AR-001 

Undervisningsforløbet har styrket min faglighed 

UN 
AR-003 

Undervisningsforløbet har bidraget til at forbedre mine færdigheder i at 
håndtere problemstillinger inden for fagområdet 

NYT UN Undervisningen har skabt muligheder for, at de studerende kan lære af 
hinandens erfaringer.  

NYT UN Der har generelt været en tydelig rød tråd i modulforløbet (modul 1-3) 
Der har generelt været en tydelig rød tråd i uddannelsen (modul 4) 

NYT UN 
(Ikke modul 
1) 

Det aktuelle modul synes at hænge godt sammen med mit øvrige studie-
forløb 

 

 

Ad 8) Undervisningsevaluering F2019 

Uddannelsesnævnet skal gennemgå de fremsendte kvantitative og kvalitative evalue-

ringer fra foråret 2019. På baggrund af nævnets drøftelse, skal der udarbejdes et notat, 

som skal sendes til studienævnet senest 19. september 2019 kl. 10.00. 
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Vi mangler mundtlige sammenfatninger fra masteruddannelsen i dansk som andet-
sprog M4 og LAICS M4.  
 
Der er utilfredshed med, at de studerende på masterprojektholdene skal svare på den 
kvantitative evaluering på næstsidste undervisningsgang, fordi der er så få undervis-
ningsgange. Det er muligt, at planlægge den kvantitative evaluering om formiddagen 
og den kvalitative evaluering om eftermiddagen. 
 
Svarprocenter er svingende og nogle for lave. 
 
Formatet for og indholdet af mundtlig evaluering 
Praksis er forskellig. Kunne vi bruge en fælles skabelon, som kan trækkes fra den 
skriftlige evaluering, så man kan se tallene for hver besvarelse øverst og herefter resul-
tater af den mundtlige evaluering? Der er også store udsving i omfanget af evaluerin-
gen, fra en sætning til sammenfattende tekst. Skal der fastsættes en norm? 
 
Evalueringerne peger på følgende fælles udfordringer 

• Det faglige fællesskab 
• Blackboard. Systemet er i udbud, det er ikke klart hvilket system, der skal be-

nyttes fremover. Generelt skal vi nok have en forventningsafstemning med de 
masterstuderende omkring hvordan vi bruger teknologien på masteruddan-
nelserne. Masterstuderende er en anden målgruppe end ordinære studerende i 
forhold til teknologi.  

• Fysiske rammer. Studieleder er i dialog med prodekanen herom 
• Manglende skriveværksted. CUDIM tilbyder ikke længere skriveworkshops, da 

CUDIM ikke længere har direkte kontakt med de studerende. Tilbud med 
CUDIM skal initieres af underviserne, for at sikre den faglige tilknytning til det 
CUDIM kan hjælpe med. På de nye masterudbud er det p.t. i overvejelserne, at 
masterstuderende skal deltage i skriveinternater, hvor man kunne planlægge 
nogle tiltag sammen med CUDIM. 

• Relatering til praksis: nogle studerende savner relatering til lige deres praksis. 
Dette kalder på udvikling af masterpædagogikken. 

 
Evalueringer der kræver særlig obs 
Der er et par moduler, hvortil der kræves særskilt opmærksomhed. 
Et modul hvor evalueringen tilsiger, at der er for meget forelæsning og for lidt aktiv in-
volvering, for mange forelæsere, mangler rød tråd, for tyndt program, gentagelse, for-
skellige meldinger fra forskellige undervisere om, hvad man må.  
Et modul hvor evalueringen tilsiger, at der mangler rød tråd; manglende temaer i for-
hold til studieordning; udfordring med relation til praksis: for meget fokus på skole-
området. Men mange af svarene i den kvantitative er positive: styrket faglighed, godt 
fællesskab etc.  
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Et modul, hvor evalueringen er forholdsvis kritisk på alle spørgsmål; svarer relativ få 
gange i den højeste svarkategori: for mange undervisere, for megen litteratur, ikke til-
strækkelig vejledning. Generelt svarer den mundtlige evaluering ikke tydeligt til den 
skriftlige.  
 

UN-forpersonen melder tilbage til de relevante modulansvarlige, at de skal være sær-

lige opmærksomme på evalueringen til fremtidige modulers planlægning. 

 

Ad 9) Eventuelt 

Intet 
 
 

Referatet er godkendt i mailhøring 
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