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Ad 1) Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden er godkendt.  
 

Ad 2) Meddelelser 

a. Merete Justesen orienterede om biblioteket er i proces med at ud-

arbejde videoer om bibliotekets services, som bliver lagt på holde-

nes sider på Blackboard og at biblioteket kommer til fællesfore-

læsningen på modul 1 og orienterer om deres services. 

b. Merete Justesen orienterede tillige om at det nu er muligt at plan-

lægge eksamen på andre tidspunkter end tidligere. Hvis nogen øn-

sker eksamen i december, er det en mulighed. Det skal dog meldes 

ind sammen med undervisningsplanerne, hvis man ønsker andre 

frister end de fastlagte normale frister. Eksamen skal senest afhol-

des på de normale fastlagte frister. 

c. Merete Justesen orienterede om at der i løbet af dagen havde væ-

ret en rigtig god stemning i masterstudiecentret med glade ma-

sterprojektstuderende, der afleverede deres masterprojekter.  
 
Ad 3) Den økonomiske situation 
Jeanette Magne Jensen meddelte, at masteruddannelserne står overfor endnu en 
besparelse. Masteruddannelserne skal ned på 15.000 timer. På nogle uddannelser 
er der hold med flere studerende end på andre uddannelser og der kan, på grund 
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af den større studentermasse, være behov for flere koordinationstimer til disse 
uddannelser. Det vil være en af de ting, som masteruddannelserne kan prøve at 
forhandle flere timer til. 
 
Flere uddannelser har kørt to-lærersystem og det er der ikke timer til mere. 
 
Vi forventer, at de forventede sammenlægninger mellem uddannelser kan give 
den kommende besparelse og at vi derfor undgår at spare yderligere på vejled-
ning og undervisning. 
 
Kommentarer: 

 Ærgeligt at man kun tænker i timer.  Tænk også i økonomi. Hvornår bliver det for 

dyrt at spare? Hvornår mister man studerende, fordi vilkårene er for ringe? 

 Masteruddannelserne har ikke hængt økonomisk sammen. Man har ikke tidligere 

haft en sammenhæng mellem timer og økonomi. Det er derfor, at der er sket en 

prisstigning og derfor at der skal 20 studerende på holdet for at lave en break-

even.  

 Instituttet har fået 100.000,00 til et projekt om kollektiv vejledning, så instituttet 

ønsker at der arbejdes hen imod at spare timer på vejledning ved at benytte kol-

lektiv vejledning. 

 Instituttet vil gerne masterområdet, men det skal økonomisk hænge sammen. 

 Hvilken forskel gør det, at koordinatortimerne er skåret til det halve?  

 Der er sparet på koordinatortimerne, for at undgå at spare på timerne til de mo-

dulansvarlige. Der er timer til at kører uddannelsen i drift, der er ikke timer til 

udvikling.  

 For modul 4 er der ikke nok timer til fordeling af vejledere, da der ikke er timer til 

modulansvarlige på modul 4. 

 I forhold til kandidatuddannelserne er masteruddannelserne vilkår bedre. Øvel-

sen har været at spare der, hvor det gør mindst ondt. Vi kan rykke rundt på de ti-

mer, der er tildelt til masteruddannelserne.  

 Der var et ønske om mere økonomisk synlighed.  

Ad 4) Undervisningsplaner og budgetter E2016 
Alle undervisningsplaner og budgetter har været til behandling i masteruddan-
nelsernes uddannelsesnævn. I kan forvente, at få besked direkte fra medlemmer-
ne af UN.  

Der er ikke mange kommentarer til undervisningsplanerne. Godkendelse af bud-
getterne er overgået til Merete Justesen på vegne af uddannelsesnævnet. 

Budgetlægningen bør lægges over i masterstudiecentret, så det ikke længere er en 
koordinatoropgave. 

Ad 5) Årlige statusser 2016 
Masteruddannelsernes koordinatorer har fået tilsendt datapakkerne for de årlige 
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statusser og på baggrund af disse har koordinatorerne meldt handleplaner ind til 
masteruddannelsernes uddannelsesnævn. 

Planlagte timer pr. ECTS: 
Alle uddannelserne har gult flag, fordi vi har færre timer til undervisning end den 
indikator, der giver et grønt flag. 

Hvor mange ECTS består vores studerende? 
Det er springet fra modul til modul, der halter og afslutningen af masterprojektet 

Forskningsdækningen: 
VIP og D-VIP ratioen er en udfordring på flere uddannelser og det er et problem i 
forhold til institutionsakkrediteringen.  

Målgrupper på vores uddannelser: 
Har vi de rigtige studerende? Datarapporter giver et overblik over hvor de stude-
rende erhvervsmæssigt kommer fra og hvad deres uddannelsesbaggrund er. 

Stigende alder er det et problem?  
Det synes deltagerne ikke. 

I hvor høj grad er vores uddannelser arbejdsmarkedsrelevante? 
Masteruddannelserne ligger rigtigt fint i rapporterne.  

Er de fysiske rammer for undervisningen på DPU for dårlige. 
A100a ønsker masteruddannelserne ikke at bruge. 

Uddannelseskoordinator Jeanette Magne Jensenskal på studietur på CBS for at 

høre mere om det organisatoriske snit omkring deres masteruddannelser.   

Hvad er det vi vil med masteruddannelserne? 
Gruppen savner en ledelsesmæssig strategisk udmelding vedrørende masterud-
dannelserne.  

Vi kunne også sætte os sammen og så selv komme med en strategisk udmelding 
om hvad vi vil med vores masteruddannelser. 

Vi havde for et par måneder siden et møde om markedsføring, hvor vi kom med 
gode ideer. Er der kommet noget ud af det? Andre universiteter markedsfører sig 
meget mere synligt end vi gør. 

Uddannelseskoordinator Jeanette Magne Jensen: Det er der arbejdet med. Men 
beslutningerne ligger i AU KOM i samarbejde med institutledelsen. Der er ikke 
mange midler til markedsføringen. 

Ad 6) Masterprojekt v/Nina Tange 
Nina Tange ønsker en drøftelse af hvad konsekvensen af vejledningsbesparelsen 
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på modul 4 har. Kan man sætte sideantallet ned? Kan man lave en anden slags 
opgave? 

Sideantallet kan sættes ned. Det er en faglig vurdering, hvordan kravene til ma-
sterprojektet kan leve op til kvalifikationsrammen. Derudover kan man også se på 
de mål, der er beskrevet på masterprojektet. 

Det er generelt værd at kigge på modul 4, for at prøve at se om man kan få mere 
læring ind i modul 4. 

Det er svært at opretholde kvaliteten på modul 4 ved den nedsatte vejlednings-
norm. 

Kunne nogen tænke sig at være del i en arbejdsgruppe? 
Der var ikke opbakning til en arbejdsgruppe. Det blev i stedet besluttet, at ud-
dannelsesnævnet skulle komme med et udkast eller en ramme for diskussionen i 
denne gruppe. 
 

Ad 7) Eventuelt 

Intet 

 

Referatet er godkendt i mailhøring 

 

 
 

 


