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Ad 1) Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden er godkendt. Bemanding af uddannelserne og masteruddannelsernes 
organisering ønskes drøftet under eventuelt.  
 

Ad 2) Meddelelser 

a. Jeanette Magne Jensen orienterede om ansøgertallene. Der er 80 

ansøgninger mere end sidste år. Alle uddannelser oprettes på nær 

masteruddannelsen i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik. Vi skal 

overveje adgangsbegrænsning på DAV/DSA, idet der er kommet 

rigtigt mange ansøgninger tilsammen på de to uddannelser. Der er 

allerede adgangsbegrænsning på masteruddannelsen i positiv psy-

kologi. Der er d.d. 10 studerende på modul 4 i efteråret på tværs af 

alle masteruddannelserne. Det er for få til at lave et undervisnings-

tilbud til dem, så derfor bliver der ikke noget tilbud til dem i efter-

året. De kan få vejledning i efteråret eller søge optagelse i foråret i 

stedet for. Merete Justesen sender oversigt over ansøgertallene ud. 

 

Kommentarer: Der er tilsyneladende ikke sammenhæng mellem deltagerantallet 

på informationsmøderne og ansøgertallene. 
  

Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige 

Møde den 19. maj 2015 

Tid: 13.00 – 14.30 

Lokale: D120 

 

 

Deltagere: 

Jeanette Magne Jensen, Lotte Hedegaard-Sørensen, Anna-Kathrine Frørup, Elina Maslo, Bergtho-

ra Kristiansdottir, Karen Lund, Hanne Knudsen, Nina Tange, Helle Merete Nordentoft, Kathrine 

Dahl Madsen, Monica Carlsson, Frans Ørsted Andersen, Vibe Aarkrog og Merete Justesen (refe-

rent) 
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Ad 3) Tilbagemelding på undervisningsplaner og budgetter for E2015 
Godkendelsesproceduren er sat i værk og der kommunikeres nu frem og tilbage 
mellem UFU-medlemmer og modulansvarlige. 
 
Vi mangler at modtage undervisningsplan og budget for modul 3 på masterud-
dannelsen i specialpædagogik. Forsinkelsen skyldes bemandingsproblemer. 
 
Bøger udleveres ikke længere. I stedet udleveres kompendierne. I løbet af efter-
året må vi evaluere om det har haft konsekvenser for de studerendes forberedelse 
til undervisningen. 
 
 
Ad 4) Markedsføring – lille opgave for uddannelseskoordinatorerne 
Vi er i gang med at rydde lidt op i markedsføringen. Vi bruger masteruddannel-
sen i ledelse af uddannelsesinstitutioner som pilotprojekt til at udarbejde et nyt 
design på hjemmesiden. Masteruddannelsen i ledelse af uddannelsesinstitutioner 
har i den forbindelse lavet en lille velkomsttekst som kommer frem, når man 
trykker på uddannelsen (http://edu.au.dk/uddannelse/masteruddannelser/).  
 

"På Master i ledelse af uddannelsesinstitutioner (MLU) bliver du undervist af en 

række af landets førende forskere inden for uddannelsesledelse. Med en MLU i 

bagagen får du viden om og perspektiv på, hvordan du som uddannelsesleder kan 

agere midt imellem politiske reformer, høje samfundsmæssige forventninger til 

uddannelse og de konkrete udfordringer i hverdagen. MLU udbydes i et samar-

bejde mellem DPU og CBS"  
 
Alle uddannelser anmodes om at lave sådan en lille tekst.  
 
Derudover anmodes I om i efteråret at spørge de studerende hvorfor de har valgt 
at læse her. 
 
Kommentarer: 

 Masteruddannelsen i vejledning har revideret hjemmesiden, hvor der er lavet 

små videoer – tjek det ud.  

Ryk kommunikation for hvad der sker med masteruddannelsen i ledelse af ud-

dannelsesinstitutioners side. Det er bedre med billeder og tekst, fordi det er 

nemmere at skifte ud. AU KOM bør tage ansvaret for helheden af markedsførin-

gen. 

 Vi skal høre de studerende hvad de synes, der er interessant at vide noget om in-

den man søger optagelse og det bør være det, der fokuseres på i markedsføringen. 

 

 Det er ikke ressourcekrævende at lave de små film. 

 

 Vi har spurgt de studerende hvad de manglede af information, da de søgte opta-

gelse. De manglende videoer fra færdige mastere om hvad de har brugt uddannel-

sen til. 

 

http://edu.au.dk/uddannelse/masteruddannelser/
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 LAICS har lavet en publikation med 16 fortællinger fra afsluttede mastere om 

hvad de har brugt deres uddannelse til. Bogen kan downloades gratis på LAICS’s 

hjemmeside, når den bliver oploadet der 

http://edu.au.dk/en/education/leadership-and-innovation-in-complex-systems/ 

 Titler på masterprojekterne er også en måde at markedsføre uddannelserne på. 

Merete Justesen oplyste, at masterstudiecentret havde det som et muligt som-

merferiejob at finde masterprojekterne frem fra kælderen og notere alle titlerne. 

Koordinatorer og modulansvarlige bakkede op omkring den opgave. 

 

 

Masteruddannelserne har fået ekstra midler til markedsføring her i foråret. Midlerne 

er ikke brugt helt op endnu. Så meld markedsføringsbehov ind til Jeanette Magne 

Jensen, så vi kan samle behovene. 
 
 
Ad 5) Uddannelseseftersyn – orientering 
ARTS har igangsat et uddannelseseftersyn, som masteruddannelsernes uddan-
nelsesfagudvalg er påbegyndt arbejdet med. Jeanette Magne Jensen uddelte et 
procespapir med information om uddannelseseftersynet og en tidsplan for arbej-
det. Uddannelseseftersynet gælder bachelor, kandidat og masterområdet. 
 
Jeanette Magne Jensen har udarbejdet et notat til masteruddannelsernes uddan-
nelsesfagudvalg, som medlemmerne af uddannelsesfagudvalget p.t. er i gang med 
at kommentere på. Nogle af de spørgsmål, masteruddannelserne kommer til at 
arbejde med er bl.a.: 
Relationen til arbejdsmarkedet. Hvad er det for nogle krav i samfundet vores ud-
dannelser skal møde og som vi ikke allerede møder?  
Er der et match mellem vores studieordninger og forskning, politiske og sam-
fundsmæssige krav? 
 
Det er endnu ikke klart hvad der bliver afsat af ressourcer til arbejdet med ud-
dannelseseftersynet. Jeanette Magne Jensen har søgt om midler til arbejdet og 
kan fortælle at masteruddannelsen i grundskoleundervisning og masteruddan-
nelsen i medborgerskab allerede er i gang med arbejdet og at de har fået 50 AT til 
arbejdet. 
 
Tidsplanen for uddannelseseftersynet: 
 
Maj-juni:  UFU udarbejder kommissorium 
 
25. august:  Masterdag, hvor arbejdet sættes i gang i fagmiljøerne 
 
August, 2015 - 
primo marts, 2016: Uddannelserne arbejder med afklaring af de spørgsmål, som  

fremgår af kommissoriet.  

http://edu.au.dk/en/education/leadership-and-innovation-in-complex-systems/
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Primo marts, 2016: Heldagsseminar. Fremlæggelse af uddannelsernes arbej-

de; muligheder, dilemmaer; behov for at nå målet. Dis-

kussioner.  

December, 2016: Evt. studieordningsændringer sendes til SN for en videre 

godkendelsesprocedure 

September, 2017: Uddannelserne udbydes efter de nye studieordninger 

 
 
Vi skal have lavet/samlet/udviklet/åbnet op for fagmiljøer omkring uddannelser-
ne, som kan igangsætte og gennemføre dette arbejde. 
 
 
 
Ad 6) Dimissionsfest  
Vi har i år fået lov til at afholde en dimissionsfest. Festen afholdes i år udeluk-
kende i Emdrup den 25. juni kl. 17-19. Der er informeret om arrangementet på 
Blackboard og der udsendes invitationer i denne uge. Der er forventeligt 229 di-
mittender, hvoraf 109 bor på Sjælland. Der er afsat 200 kr. pr. dimittend til ar-
rangementet. Hver dimittend må medbringe 1 ledsager. Hvordan programmet for 
dagen bliver, er ikke på plads endnu, idet det afhænger af antallet af deltagere.  
 
Kommentarer: 
Det kunne være en ide at opdele dem i uddannelser efter, hvor de sammen med 
en faglig repræsentant fra uddannelsen kunne fortæller, hvad de har skrevet om i 
deres masterprojekt. 
 
 
Ad 7) Eventuelt 
Bemanding, ansættelser og masteruddannelsernes indplacering i in-
stitutorganiseringen 
Det er planen, at alle masteruddannelserne skal høre til alle afdelingerne. Ma-
steruddannelserne er på tværs af afdelingerne og rekrutterer undervisere fra alle 
afdelinger. Al bemanding på masteruddannelserne går via uddannelseskoordina-
tor Jeanette Magne Jensen. 
 
Uddannelserne melder bemandingsbehov ind til Jeanette Magne Jensen, som går 
videre med det til studieleder Eva Silberschmidt Viala som sammen med afde-
lingslederne beslutter hvor der skal opslås stillinger. Jeanette Magne Jensens in-
viteres med til relevante afdelingsledelsesmøder. Det er i afdelingsledelseskred-
sen, at ansvaret for bemandingen af uddannelserne ligger. 
 
Merete Justesen orienterede om at det forventes, at der fra sommereksamen 2016 
bliver krav om digital aflevering. I den forbindelse ønsker administrationen at 
være forberedt ved at have afprøvet systemet. Administrationen har fået tilsagn 
fra to moduler, der gerne vil prøve systemet af ved vintereksamen 2015-16. Det er 
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modul 1 på masteruddannelsen i sundhedspædagogik og sundhedsfremme og 
modul 1 på LAICS. Hvis der er flere moduler, der gerne vil være med til et pilot-
projekt, så meld ind til masterstudiecentret. 
 
 
Fremtidigt punkt: 
Videndeling omkring hvordan svage studerende håndteres på de forskellige ud-
dannelser. 

 

 

 

Referatet er godkendt i mailhøring 


