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Ad 1) Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden er godkendt. Jeanette Magne Jensen bød velkommen til Eva Silber-
schmidt Viala, som nu deltager i alle møder på masteruddannelserne – både ud-
dannelsesnævnsmøder og koordinatormøder for at sikre det ledelsesmæssige op-
hæng af masteruddannelserne, da masteruddannelserne går på tværs af afdelinger. 
Derudover bød Jeanette Magne Jensen velkommen til Kim Behrens Jessen som 
deltager i mødet, fordi Kim Behrens Jessen er projektleder på sammenlægningerne 
af masteruddannelserne ved DPU. 
 

Ad 2) Meddelelser 

a. Status på indkaldelse af datoer F19 

Fristen for indgivelse af datoer var den 5. september. D.d. er alle da-

toer for F19 meldt ind. Inden for de næste par uger bliver der booket 

lokaler og derefter bliver datoerne meldt ud til de studerende. 

b. Frist for undervisningsplaner og budgetter 

Fristen bliver den 31. oktober 2018. Der kommer mail ud i løbet af 

et par uger. 

c. Ny leder af masterstudiecentret 

Merete Justesen orienterede om ny ledelsesstruktur i Arts Studier.  

Sissel Rendrup Johansen er fra 1. september 2018 leder af Efter- og  

videreuddannelse i Arts Studier. 

 

Møde for masterstudiekoordinatorer og –modulansvarlige 

Møde den 11. september 2018 

Tid: 10.30-12.00 

Lokale: D120 

 

 

Deltagere: Jeanette Magne (uddannelseskoordinator), Eva Silberschmidt Viala, Bergthora 

Kristjansdottir, Anna Kathrine Frørup, Helene Gad Ratner, Ib Ravn, Vibe Aarkrog, Maria Marqu-

ard, Jonas Sprogø, Frans Ørsted Andersen, Karen Bjerg Petersen, Pernille Hovej, Trine Vester-

gaard Jensen, Hilde Bollen, Kim Behrens Jessen og Merete Justesen (referent) 
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d. Deltagelse af Eva Silberschmidt Viala 

Da Jeanette Magne Jensen ikke kan fortsætte som uddannelsesko-

ordinator for masteruddannelserne pga. fakultetets beslutning om 

at nedlægge uddannelseskoordinatorfunktionen og lade uddannel-

sesledelse overgå til afdelingslederne, har det været nødvendigt at 

finde et andet ledelsesophæng for masteruddannelserne. På DPU er 

masteruddannelserne organiseret på tværs af afdelingerne og det er 

derfor besluttet, at Eva Silberschmidt Viala i sin egenskab af studie-

leder og viceinstitutleder skal sikre den overordnede uddannelsesle-

delse af masteruddannelserne. Jeanette Magne Jensen vil dog forsat 

være forperson for masteruddannelsernes uddannelsesnævn, hvor 

Eva Silberschmidt Viala vil være tilforordnet i lighed med afdelings-

lederne i de øvrige uddannelsesnævn. Jeanette Magne Jensen vil 

samtidig varetage en mere begrænset funktion som fagkoordinator 

for masteruddannelserne, som indebærer, at hun fortsat vil løfte op-

gaver i tilknytning til den praktiske tilrettelæggelse og afvikling af 

masteruddannelserne.  

 

 
Ad 3) Tilbagemelding fra UN vedr. evaluering af F18 
Jeanette Magne Jensen præsenterede uddannelsesnævnets behandling af de kvan-
titative og kvalitative evalueringer for F2018. Uddannelsesnævnet har haft fokus på 
nedenstående emner: 
 

• Det samlede udbytte af undervisningen 
• Gode muligheder for tilbagemelding/vejledning vedr. faglige præstationer 
• Relevant for din professionelle udvikling 
• Inddragelse af praksiserfaring i uddannelsen 
• Undervisningsforløbet har bidraget til at forbedre mine færdigheder i at 

håndtere problemstillinger inden for fagområdet (samlet slide) 
• Kvalitative evalueringer med righoldig data 

 
Uddannelsesnævnet havde følgende opmærksomhedspunkter til evalueringen 
E2018: 

 Svarprocent 57% - masterprojekthold 49%. MÅL: 75% 

o Sammenhængen mellem evalueringerne og datarapporterne (flag-

status) 

o Skema til den kvalitative evaluering som opsamling på den kvantita-

tive evaluering indføres på masteruddannelserne for at sikre ensar-

tethed 

 Samlet udbytte af uddannelsen ser overordnet fornuftigt ud med variatio-

ner fra uddannelse til uddannelse 

 For lav tilfredshed med mulighed for tilbagemelding/vejledning på faglig 

præstation (hvordan italesætter vi vejledning og feedback på uddannel-

serne? Ved de studerende, hvornår de får feedback og vejledning? Hvad er 
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faglig præstation?) Besvarelserne kan hænge sammen med tidspunktet for 

spg.und. i forhold til vejledningsprocessen. 

 Relevansen af vores masteruddannelser for vores studerendes professio-

nelle udvikling er generelt høj, mellem 79% - 100% enig/delvis enig (en-

kelte uddannelser skiller sig ud). 

 Inddragelse af praksiserfaring (75% eller derover): (kun enkelte uddannel-

ser skiller sig ud) 

o Forventningsafstemning på modul 4. Forbinde det videnskabsteore-

tiske og metodologiske med praksis. 

 Uddannelserne skal generelt have opmærksomhed på at styrke det faglige 

fællesskab på holdene/uddannelserne  

 Misforhold mellem de studerendes tilfredshed i de kvalitative og kvantita-

tive evalueringer … 

 Vi får stort ros for morgenkaffe og brød. 

 

Uddannelsesnævnet ønsker en større sammenhæng mellem den kvantitative og 

kvalitative evaluering. Derfor har uddannelsesnævnet udarbejdet et skema til tilba-

gemeldingen af den kvalitative evaluering. Skemaet udsendes sammen med infor-

mation om efterårets evaluering. 

 

Uddannelsesnævnet har også kigget på ”Undervisningsforløbet har bidraget til at 

forbedre mine færdigheder i at håndtere problemstillinger inden for fagområdet” 

Her er svarene ikke til at være utilfredse med: 

 

Modul 2 

Voksnes læring og kompetenceudvikling   Enig/delvis enig: 77% 

Positiv psykologi, Emdrup    Enig/delvis enig: 77% 

Positiv psykologi, Århus     Enig/delvis enig: 86% 

Special- og socialpædagogik    Enig/delvis enig: 100% 

Dansk som andetsprog, Århus    Enig/delvis enig: 99% 

Sundhedspædagogik og sundhedsfremme Enig/delvis enig: 88% 

LAICS      Enig: 100% 

Vejledning      Enig/delvis enig: 93% 

 

 

Kommentarer: 

 De studerende misforstår spørgsmålene og det kommer først frem i de kva-

litative evalueringer. 

 Man kunne gennemgå spørgsmålene inden de skal besvare skemaet.  

 Spørgsmålene kunne blive gennemgået på et koordinatormøde, så alle ved 

hvad spørgsmålene betyder og så alle kan gennemgå spørgsmålene med de-

res studerende. 

 De studerende gider ikke at udfylde spørgeskemaerne. 
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Ad 4) Censorformandsberetning 2017 
Vi har modtaget censorformandsberetning fra censorkorpset for masteruddannel-
serne. Censorformanden ønskede ikke at genopstille ved sidste valg, fordi der er 
pålagt alle censorformænd flere administrative opgaver. Censorformanden påtog 
sig opgaven under særlige vilkår aftalt med afsnitsleder Jesper Sølund Hansen. Der 
skulle gerne komme et IT-system her ved vintereksamen 2018/19, som kan under-
støtte censorformandens nye administrative opgaver.  
 
Formandens beretning er meget positiv. Karaktergennemsnittet er højt på master-
uddannelserne. Er det for højt? Censorerne er begejstret for de studerende viser 
det de har lært kan anvendes i praksis og det kan være grunden til de høje resulta-
ter. Det akademiske kommer måske lidt i baggrunden. LAICS udskiller sig med det 
højeste gennemsnit. Måske det skyldes særligt kvalificerede studerende og den 
måde de har undervisning på i internater. 
 
Studieleder mener, at det er lidt atypisk med så høje eksamensresultater. Der er 
ikke så høje resultater på de ordinære uddannelser. Studieleder vil undersøge, om 
karaktergennemsnittet ligger lige så højt på tilsvarende masteruddannelser ved an-
dre universiteter. 
 
Kommentarer: 

 Hvis censor kommer med en høj karakter, så vil eksaminator måske ikke 
trække den studerende ned. 

 Der er stor forskel på censorer, der kender uddannelsen og censorer, der 
ikke kender uddannelsen. Det er godt givet ud, at forventningsafstemme 
med censor inden eksaminerne påbegyndes. 

 Nogle censorer har ikke ph.d.-baggrund. De er praktikere og har måske der-
for høj vægtning på praksis. 

 Censorer skal have en kandidatgrad og der skal være censorer fra universi-
teter og fra aftagere. Det kunne være interessant at undersøge om de giver 
forskellige eksamensresultater. 

 På censormødet synes censorerne også, at den nye skala er svær og at der 
mangler noget mellem 7 og 10 og derfor var de ofte tilbøjelige til at give 10. 

 Censorerne er måske heller ikke klar over hvad en masteruddannelse er og 
hvad niveauet er. 

 Når man er uenig med censor, kan det være svært at tage snakken. Måske 
kan kriterierne tydeliggøres. 

 Til sidste års censormøde deltog der mange censorer, men desværre deltog 
der ikke ret mange undervisere. 

 Det kan synes at være imponerede, at voksne med fuldtidsarbejde klarer sig 
så godt. Det kan være denne begejstring, der følelsesmæssigt kan give hø-
jere resultater. 

 Forventningsafstemning med censor inden eksamen for hver eksaminand 
er måske givet godt ud. 
 

Opsamling: 
 Læringsmålene for modulet bør medbringes af eksaminator 
 Afhold forventningsafstemning med censor inden eksamen 
 Deltage i censormøderne, hvor dette bliver drøftet 
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Ad 5) Status på udvikling af nye uddannelser ved studieleder 

Eva Silberschmidt Viala orienterede om udviklingsprocessen, som har været i gang 

siden efteråret 2017, hvor en styregruppe blev nedsat med det formål at forholde sig 

til DPUs eksisterende efter- og videreuddannelsesaktiviteter med fokus på følgende:  

 

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. 

 

3) Muligheden for at skabe nye masteruddannelser i relation til for eksempel så-

vel ny forskning som behov for kompetenceudvikling på arbejdsmarkedet på 

masterniveau.   

 

4) Muligheden for at udbyde efter- og videreuddannelse i kursusformat, herun-

der angivelse af mulige kursusudbud og samspil med masteruddannelserne. 

 

Gruppens arbejde blev lagt til grund for et beslutningsnotat, som i januar 2018 blev 

drøftet i institutledelsen. Med afsæt i notatet besluttede institutledelsen at der skulle 

arbejdes videre med fem emneområder ved følgende forpersoner: 
 

1) Pædagogisk ledelse og innovation – Helene Ratner 

2) Trivsel og humane ressourcer – Venka Simovska 

3) Læring, kompetenceudvikling og teknologi – Ulrik Brandi 

4) Udsathed, diversitet og social ulighed – Janne Hedegaard  

5) Globalisering og migration – Karen Valentin 
 

Forpersonernes opgave var at komme med forslag til en uddannelsesfaglige profil in-

den for det udpegede emneområder med henblik på en endelig godkendelse i institut-

ledelsen ultimo juni.  

 

Ved et arbejdsgruppe møde mellem institutleder, studieleder, forperson for UN og for-

personer for arbejdsgrupperne i juni blev det klart, at der var sammenfald mellem ud-

dannelsesprofilerne for de fem emneområderne både med hensyn til faglige tematikker 

og i forhold til målgrupperne. Det blev på den baggrund diskuteret, om det ville være 

bedst kun at tænke i én masteruddannelser med flere fleksible forløb og specialiserin-

ger, eller om man kunne reducere antallet af masteruddannelser og dermed skærpe ud-

dannelsernes faglige profiler og målgruppe. Sidstnævnte for at sikre, at man ikke kom 

til at ’fiske i samme dam’, hvilket kunne give en for lille kritisk masse af studerende in-

den for de respektive uddannelser. Uddannelserne ville hermed risikere ikke at være 

fagligt og økonomisk bæredygtige og med dårlige muligheder for at opretholde specia-

liseringer/valgfag. 
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Diskussionerne fortsatte ved mødet d. 23. august og kan opsummeres som følgende: 

 

Det vurderes at centrale tematikker fra såvel ’Trivsel og humane ressourcer’ som ’Glo-

balisering og migration’ med fordel kan indgå som centralt element under emneområ-

det ’Udsathed, diversitet og social ulighed’, som i forlængelse heraf bør skifte arbejdsti-

tel til:’ Velfærd, trivsel og social mobilitet’.  

 

Det vurderes samtidigt at temaerne ’Trivsel, engagement og motivation’ samt ’Globali-

sering og migration’ er væsentlige og relevante på tværs af uddannelserne, og derfor 

bør indtænkes som tværgående valgfag.  

 

Idet ’Globalisering og migration’ ikke bygger videre eller ligger i forlængelse af nogle af 

DPUs nuværende masterudbud, vil der skulle ansøges om en ny masteruddannelse. 

Den kan med andre ord ikke indgå som en del af en sammenlægningsøvelse. Ønskes en 

masteruddannelser med den profil, skal der derfor være en særskilt proces for dette. 

 

Vurderingen er, at målgrupperne for de skitserede uddannelser deler sig i to hoved-

grupper – og selv identificerer sig/ og bliver identificeret sådan af arbejdsgivere i for-

bindelse med valg/bevilling af efteruddannelse. Det drejer sig om: 1) ledere/før-ledere 

og 2) udviklere og de fagprofessionelle. Derfor er det vigtigt, med forskellige indgange, 

de kan orientere sig efter.  Samt at uddannelser, som henvender sig til samme mål-

gruppe, har tydelige forskellige faglige profiler.  

 

Idet målgrupperne kan have delvist sammenfaldende faglige interesser, vurderes det at 

være en styrke ved DPUs masteruddannelser, at studerende fleksibelt vil kunne botani-

sere i alle fagligheder. En leder skal eksempelvis kunne tage et valgfag inden for kom-

petenceudvikling eller trivsel.  Og en udvikler skal kunne vælge valgfag inden for faglig 

ledelse.  

 

På den baggrund har institutledelsen besluttet, at der etableres tre brede og fleksible 

masteruddannelser med følgende arbejdstitler: 

 

 Pædagogisk ledelse og innovation (rettet mod ledere og før-ledere) 

 Læring, kompetenceudvikling og teknologi (rettet mod udviklere og fagpro-

fessionelle) 

 Velfærd, trivsel og social mobilitet (rettet mod udviklere og fagprofessionelle) 

 

Der vil i første omgang blive arbejdet med afsæt i nedenstående struktur, da den kan 

sikre en høj grad af fleksibilitet i de studerendes studieforløb – inden for de lovmæs-

sige rammer – og samtidig give rum for at tænke i specialiseringer:   
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Semester Moduler 

1 10 ECTS obligatorisk  5 ECTS obligatorisk 

2 10 ECTS obligatorisk 5 ECTS valgmodul /speciali-

sering 

3 10 ECTS valgmodul /specialisering 5 ECTS obligatorisk 

4 15 ECTS masterprojekt 

 

De små 5/10 ECTS moduler samt brug af valgfag giver uddannelserne en fleksibilitet, 

som er efterspurgt af aftagerne. Endvidere sikres kursusmuligheden - ved udbud af en-

kelt moduler/valgfag. Ved evt. specialisering tages en 15 ECTS foruddefineret valgfags-

pakke – samt masterprojektet skrives inden for specialiseringen.   

 

Den videre proces: forpersoner, arbejdsgrupper og styregruppe  

Det er blevet besluttet, at der nedsættes tre arbejdsgrupper, som ledes af en forperson 

samt en styregruppe, som har til formål at drøfte og sikre de tværfaglige/gående ele-

menter i uddannelserne. Arbejdsgrupperne skal sammensættes af VIP på tværs af min. 

to afdelinger. Herudover skal det sikres at såvel UN og SN inddrages i processen lige-

som fagmiljøerne omkring de nuværende masteruddannelser og DPU i øvrigt får mu-

lighed for at bidrage. En proces vedr. dette vil blive meldt ud snarest. 

Optag 2018 og udbud 2019: 

Dette års optag har været supergodt. Der er 178 nye modul 1 studerende.Udbuddet 

i E2019 er ikke afklaret. Hvis vi kan udvikle de nye uddannelser som sammenlæg-

ninger, så kan vi have et nyt udbud parat allerede i E2020. Hvis vi ikke kan udvikle 

de nye uddannelser som sammenlægninger, så har vi tidligst et udbud i E2021. Be-

slutningen om udbuddet i E2019 afventer et besøg i ministeriet. 

 

Kommentarer: 
 Hvordan kom I fra fem til tre nye uddannelser? Det er tydeligt, at Pædago-

gisk ledelse og innovation og Læring, kompetenceudvikling og teknologi 
fortsætter og så ser det ud til, at de tre sidste uddannelser er slået sammen 
til en meget bred uddannelse.  

o Svar fra studieleder: Det stod klart, at der ikke var fem meget tyde-
lige nye uddannelser, som var adskilt fra hindanden med forskellige 
målgrupper. Det er ikke sådan at Trivsel, Globalisering og Udsathed 
er slået sammen til en. Noget var så tværgående, at det nok kommer 
til at være en del af alle uddannelser og noget kommer i den nye om 
Velfærd. Globalisering var meget langt væk fra de eksisterende ma-
steruddannelser og ville have været en hel ny uddannelse. 

 Vi har to uddannelser i dansk som andetsprog, hvor masteruddannelserne 
følger de andre og den håber jeg vi fortsætter med. Så har vi også DAV og 
den kører i et andet spor og den håber jeg vi kan udbyde i 2019. 
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 Masteruddannelse oprettes efter behov og nedlægges, når behovet ikke er 
der længere. Så er specialiseringerne meget vigtige, for der kan vi dække be-
hovet. 

 Hvor er masteruddannelsen i positiv psykologi, når HR er gået ud af emne-
områderne? Uddannelsen har et optag på næsten 60 studerende i år. Det er 
svært at se, hvordan en toning kan tilfredsstille det marked?  

 Vi bør fortsætte med optag i 2019 på de masteruddannelser med stor søg-
ning.  

 DAV/DSA – vi ved, at der er behov for uddannelserne. De forsvinder helt i 
de tre emneområder. Lige nu er feltet måske på nedtur, men det har vi set 
før. 

 

 
Afrunding: 

 Der ønskes udbud i 2019 på de eksisterende uddannelser 
 Bekymringer om PP, DAV og DSA er hørt og taget til efterretning. 

 

 
Ad 6) Eventuelt 

Intet 

 

 

 

 

Referatet godkendt i mailhøring 


