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Ad 1) Godkendelse af dagsorden 
Jeanette bød velkommen. Desværre er der ikke mødt så mange frem til dette vig-
tige møde. Dagsorden er godkendt.  
 

Ad 2) Meddelelser 

a. Merete Justesen orienterede om biblioteket har udarbejdet små 

videoer, som er lagt på holdenes sider på Blackboard.   

b. Merete Justesen orienterede om at biblioteket kommer til fællesfo-

relæsningen på modul 1 den 29. september og fortæller om deres 

services. 

c. Merete Justesen orienterede om at masterstudiecentret har lagt 

links på alle holdenes sider på Blackboard til de andre systemer og 

internetsider, som de studerende har behov for. Feedback på dette 

ønskes, så vi ved, om det er noget, vi skal lave fremover. 
 

Ad 3) Eksamensplanlægning ved Ida og Pernille 
Eksamensplanlægningen har ændret karakter efter indførelse af digital eksamen. 
Vejledertildeling er blevet meget vigtigere og gerne vejlederinformation til admi-
nistrationen så hurtigt som muligt. Det vigtigste for processen til en god eksa-
mensplanlægning er kommunikation, så hvis de udmeldte frister ikke kan over-

Møde for masterstudiekoordinatorer, –modulansvarlige og -undervisere 

Møde den 15. september 2016 

Tid: 13.00 – 14.30 

Lokale: D118 

 

 

Deltagere: Jeanette Magne Jensen, Vibe Aarkrog, Bjørn Hamre, Bergthora Kristiansdottir, Lone 

Lidegaard Nordin, Pia Cort, Eva Silberschmidt Viala (under punkt 7), Pernille Hovej, Ida Stub Ni-

elsen, Hilde Bollen og Merete Justesen (referent). 
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holdes af forskellige grunde, så er det vigtigt, at der sker en tilbagemelding til ma-
sterstudiecentret, så masterstudiecentret kan planlægge herefter. 

Kommentarer:  

 Det er først inde i modulet, at de studerende vælger emner og vi laver vejleder-

tildeling. Skal vi så lave det om? 

 Svar: Ikke nødvendigvis, vi vil gerne i dialog med jer om hvornår I kan levere 

vejlederlister, så vi ikke behøver at rykke. Uddannelserne er forskellige - nogen 

er klar meget tidligt og andre meget sent.  Vi vil gerne tage alle de hensyn vi 

kan, så jo mere I kan melde tilbage til os jo bedre. 

Masterstudiecentret har tidligere udarbejdet foreløbige eksamensplaner for-
holdsvist detaljeret. Men vi har oplevet, at undervisere kommer til eksamen med 
den foreløbige plan og ikke den endelige plan, der udarbejdes, når det står klart 
hvem der har afleveret eksamensopgaver. Fremadrettet udarbejder vi udkast til 
plan, hvor I skal tage stilling til dato, start- og sluttidspunkt. Og så får I den ende-
lige plan, når de studerende har afleveret opgaverne. 

Kommentarer: 
Det lyder fint. 

Ad 4) Dimission 
Mange tak for deltagelse i dimissionen. Vi har afholdt dimissionsfest i august 
måned i Emdrup og i Århus. Vi har tidligere afholdt dimissionen i juni måned, 
men i år prøvede vi at afholde det i august, hvilket vi vil holde fast i fremover. Det 
var to ganske rørende begivenheder.  

En af knasterne er at mange af de studerende i Emdrup, der kommer fra Fyn og 
Jylland, ikke deltager. Vi inviterer derfor fremover bredt, så de studerende frem-
over kan melde sig til dimissionen enten i Emdrup eller i Århus også for uddan-
nelser, der ikke har undervisning i Århus. 

Dimissionsfesterne er omtalt i nyhedsbrevet, og der ligger også information om 

det på hjemmesiden. Se dette link: http://edu.au.dk/aktuelt/nyhed/artikel/lad-os-

udnytte-at-vi-har-laert-noget/  

Datoerne for dimissionsfesterne vil fremover blive meldt meget tidligere ud, ger-
ne allerede samtidigt med datoerne for modul 4 i foråret.  

Kommentarer: 

 Det er svært at finde alumneinformation.  

 Svar: Vi kan lægge information om alumne ind på modul 4. I kan også få jeres 

alumneforeninger til at komme med en tekst, som vi kan lægge på BB. 

 

http://edu.au.dk/aktuelt/nyhed/artikel/lad-os-udnytte-at-vi-har-laert-noget/
http://edu.au.dk/aktuelt/nyhed/artikel/lad-os-udnytte-at-vi-har-laert-noget/
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Ad 5) Holdlister og lokaleoversigt 
Masterstudiecentret har sendt holdlister med adresser og lokaleoversigter ud lige 
inden studiestart. Det er et større arbejde og masterstudiecentret er usikre på 
hvorvidt der er behov for disse holdlister. Hvis der generelt er behov for disse li-
ster og I bruger dem, så fortsætter vi med opgaven. Men hvis det kun er enkelte, 
der har behov, så kan vi i stedet lave det om til at vi kun udarbejder holdlister til 
dem, der ønsker at få dem. 

Kommentarer: 
Det er vi meget glade for. 

 

Ad 6) Fællesforelæsninger fremover / studiemiljø 
Det har været svært at finde forelæsere, der rummer alle uddannelserne til fælles-
forelæsningerne. Der er uddannelser, der holder af fællesforelæsningerne og ud-
dannelser, der ikke gør. Derudover er der stort frafald til forelæsningerne. På 
modul 3 i år deltog cirka kun halvdelen af de potentielle studerende. Derfor er der 
lavet tilmelding til frokosten til første fællesforelæsning på modul 1. 

På positiv psykologi skaber det problemer at der er forskel på fællesforelæsninger 
for studerende i henholdsvis Emdrup og Århus.  

For DAV/DSA er det ikke et problem. 

Jeanette Magne Jensen foreslår, at vi sløjfer fællesforelæsningerne, men fasthol-
der den fælles frokost for alle studerende for at opretholde det fælles studiemiljø. 

Kommentarer: 

 Man kunne nøjes med en fællesforelæsning 

 Forelæsningerne kunne vare en time 

 Man kunne lave fælles på tværs af de uddannelser, der har noget fælles. 

 Man kunne lave en fællesforelæsning om kvalitative tilgange og en om kvantitati-

ve tilgange. 

 Evidensdiskussionen kunne være et emne. 

 Vi behøver ikke at finde på nye forelæsninger. Lad os bruge de forelæsninger, der 

er gode, igen. 

De tilstedeværende deltagere er umiddelbart ikke interesseret i at sløjfe fællesfo-
relæsningerne. Vi tager det op i UN og kommer med et udspil. 
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Ad 7) Eksamensformer 
Studieleder Eva Silberschmidt Viala deltager under dette punkt. 

Der er kommet et krav fra fakultetsledelsen med krav om res-
sourceeffektivisering af eksamensformerne.  

Der skal sættes en proces i gang på masterområdet, der imødekommer behovet 
for ressourceeffektivisering, hvilket ligger i god tråd med det i gangværende ud-
dannelseseftersyn. 

På sidste personalemøde blev vi informeret om, at masteruddannelserne skal 
spare mere end de allerede igangsatte besparelser – yderligere 5000 timer på 
årsbasis. Der skal dermed spares fra 20.000 til 15.000 timer. Det arbejde skal vi i 
gang med nu. Instituttet har desuden ikke medarbejderressourcer til at bruge me-
re end 15.000 timer på masteruddannelserne. 

Nyudarbejdede økonomiske modeller for masterområdet viser, at masteruddan-
nelserne har et forventet underskud i E16 på godt 225.000,00 kr. Det er en situa-
tion, som instituttet ikke kan leve med. 

Jeanette Magne Jensen har sammen med studieleder Eva Silberschmidt Viala, 
Stig Roesen og Merete Justesen kørt en intens proces for at finde ud af, hvordan 
vi kommer i mål med disse besparelser.  

Det er vejlednings- og eksamensressourcerne, der er de tungeste og mest ressour-
ceintensive poster i budgetterne. Derfor sparer vi flest timer ved at indføre nye 
ressourceeffektiviserende eksamensformer, der samtidig kræver færre timer til 
vejledning. 

På mødet fremlagde Jeanette Magne Jensen mulige modeller for nye eksamens-
former, der kan imødekomme sparekravet på 5.000 timer om året. Modellerne er 
udarbejdet af masterstudiecentret, Jeanette Magne Jensen og Eva Silberschmidt 
Viala. 

Rammen om eksamensformerne er, at der skal være mindst 2 moduler med 
eksterne censur og et modul med bestået/ikke bestået. 

Kollektiv akademisk vejledning eller andre vejledningsaktiviteter lægges ind som 

en del af undervisningen og der vil derfor fremover være 9 dages undervisning 

(9*6*4) og 2 dage med vejledning (2*6*1,5).  De to dage med vejledningsaktivi-

teter er i modellen en nyskabelse, der giver hver uddannelse to hele dage til at lave 

relevante vejledningsaktiviteter. Fællesforelæsningerne afskaffes i denne model. 

På DAV vil der være 7 undervisningsdage og 2 dage til vejledningsaktiviteter. 

Eksamensformen skriftlig opgave på 15 sider med mundtligt forsvar afskaffes. 



 

 

    

 

ARTS STUDIER, EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 

AARHUS UNIVERSITET 

 

Udkast til model med forslag til nye eksamensformer kunne se sådan her ud: 

Modul Eksamensform Bedømmelse Censur 

1 Synopsis med mundtligt 

eksamen 

7-trins-skala Intern med 2 

bedømmere 

 
Portfolio med mundtligt 

eksamen 

2 Skriftlig opgave på mak-

simalt 15 sider 

7-trins-skala Ekstern 

3 24 timers hjemmeopgave Bestået/ikke bestået 

 

Intern med 1 

bedømmer 

4 Masterprojekt med 

mundtlig eksamen 

7-trins-skala Ekstern 

En væsentlig forudsætning for læsning af modellerne er, at de er et FORSLAG, 
som uddannelserne kan lade sig inspirere af i arbejdet med nye eksamensformer 
på de enkelte moduler. Uddannelserne kan vælge andre omkostningslette eksa-
mensformer. Se i kataloget over eksamensformer. ´Vær opmærksom på, at kata-
loget ikke indeholder en oversigt over eksamensformernes timeforbrug og at det 
ikke altid er de ”billigste” eksamensformer, der er de mest didaktisk relevante. 

Der kan byttes rundt på eksamensformerne i ovenstående model på uddannel-
serne. Det er ikke one size fits all. Stig Roesen står klar til at gå i dialog med jer. 

Kommentarer: 

 I har slet ikke tænkt i grupper 

 Er det så nok? 

 Vi skal vide hvad de forskellige eksamensformer koster? Hvad for nogle kan vi 

vælge imellem. 

 Man kunne også tænke kollektiv akademisk vejledning ind. 

Eksamensformerne i modellen har nedenstående timesats for vejledning og eksa-

men. Rammen er fremover, at uddannelserne maksimalt må bruge 12 AT til vej-

ledning og eksamen på modul 1-3 og 12 AT til masterprojektet. Dertil kommer de 

2 dages fælles vejledningsaktiviteter på modul 1-3. 

DAV må bruge maksimalt 16 AT på vejledning og eksamen for modul 1-4. Dertil 

kommer de 2 dages fælles vejledningsaktiviteter på modul 1-4. 

Eksamensform Individuel vejledning Eksamen I alt 

Synopsis med mundtligt 

eksamen eller Portfolio 

med mundtligt eksamen 

3 AT 

(2 møder a 1 time til faktor 1,5) 

 

1,5 AT 4,5 AT 
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Skriftlig opgave på 15 

sider 

4,5 AT 

(3 møder a 1 time til faktor 1,5) 

1 AT 5,5 AT 

24 timers hjemmeopgave Ingen individuel vejledning, men 

½ AT feedback 

1 AT 1,5 AT 

Masterprojekt med 

mundtlig eksamen 

8 AT 4 AT 12 AT 

De ekstra to dage med vejledningsaktiviteter er lige nu sat til en underviser. Men 
det overvejes om det måske kan arrangeres, så man kan have to undervisere på 
noget af dagen. 

Kommentarer: 

 Det hele lyder meget fint lige på nær masterprojektet. 

Eva Silberschmidt Viala svarerede: En specialestuderende får 20 timer og det er 

til 30 ECTS. Masterstuderende får mere undervisning og mere vejledning end de 

ordinære uddannelser. 

 1 AT til en opgave på 15 sider. Læsning og votering kan jeg ikke fysisk nå. 

Eva Silberschmidt Viala svarede: Vi skal følge arbejdstidsbestemmelserne. Vi 

skal sikre, at normerne følger arbejdstidsaftalen. 

 Vi risikerer at usynligøre, at vi bruger mere tid på eksamen. 

Eva Silberschmidt Viala: Det er de normer vi har at gøre godt med. De betyder 

også, at vi skal hjælpe hinanden med ikke at arbejde gratis. Det nytter ikke, at vi 

bare siger til de studerende, at de bare kan komme. Det skal vi hjælpe hinanden 

med. Vi skal støtte hinanden med ikke at vejlede uendeligt. 

 Et masterprojekt på 45 sider. Det kan ikke lade sig gøre med de krav vi stiller 

nu. Så vi skal stille nogle andre krav.  

 DAV har meget store hold, så dage vejledningsaktiviteter med store hold kan 

være problematiske. 

 Masteruddannelserne er på kandidatniveau og i kvalifikationsrammen på ni-

veau 7.  

 Det er også af faglig stolthed, at vi giver meget af os selv. 

 Fint at kalde en spade for en spade. 

Eva Silberschmidt Viala: Et speciale afløser 30 ECTS og et masterprojekt afløser 
15 ECTS. Vi har givet masteruddannelserne et meget stor kvalitetsløft og det har 
kostet ressourcer og masteruddannelserne har givet underskud, hvilket vi ikke 
længere har råd til. Vi har ikke råd til den kvalitet og det niveau vi har været vant 
til. 

Jeanette Magne Jensen: Denne proces med indførelse af ressourcebesparende 
eksamensformer på masteruddannelser lægger dels op til at UN skal diskutere 
hvordan vi kan få iværksat en proces, hvor uddannelserne på tværs kan få drøftet 
disse forskellige ting og dels til at UN skal komme med et oplæg til hvad et ma-
sterprojekt er fremover. 
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Hvordan får I det her i spil på jeres uddannelser? 

Kommentarer: 

 Vi er i gang 

 Rigtigt fint med 9 undervisningsdage og 2 dage til vejledning. 
Hvornår skal det være færdigt? 

 SVAR: Det skal implementeres nu med virkning fra E2017. Så der 
skal laves studieordningsændringer nu. 

Andre besparelsesmuligheder kunne være yderligere sammenlægning af uddan-
nelser, mere samlæsning, nedlæggelse af uddannelser. 

Ad 8) Kollektiv akademisk vejledning 
I ved, at der kører et projekt omkring kollektiv akademisk vejledning. Erfaring fra 
sundhedspædagogik og sundhedsfremme modul 1 er, at denne aktivitet skal læg-
ges ind i undervisningsplanen. 

Eva Silberschmidt Viala meddelte, at de studerende i paneldiskussionerne ønske-
de mere vægt på netværksdannelse, så det kan akademisk kollektiv vejledning og-
så bruges til.  

Kommentarer: 

 Det er en kompetence, at kunne varetage akademisk kollektiv vejledning.  
 Det er et godt initiativ med de workshops, der afholdes. 

 Det er ikke bare at sætte sig med en gruppe studerende. 
 Det skal have en ballast og opbakning i ledelsen. 

Eva Silberschmidt Viala svarede: Foreløbigt har instituttet besluttet sig 
for at støtte projektet, så det har ledelsens opbakning. 

KAV formatet er således her:  
Problemformuleringsseminar 
Kollektiv akademisk vejledning 
Kollektiv akademisk vejledning 
 
Det skal ind i undervisningsplanerne, og det kan give lokaleudfordringer. 

 
Ad 9) Eventuelt 
Merete Justesen fortalte, at hun havde deltaget i et kursus om interaktion og 
samarbejde på Blackboard imellem undervisningen. Yderst interessant kursus, 
som klart kan anbefales til alle undervisere. Det har en varighed af 1 ½ time og 
det er med hands-on, så man kan lege med ens eget kursus. Især kan nævnes mu-
ligheden for at lave en opslagstavle, blogs og wiki.  

 

Referatet er godkendt i mailhøring 


