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Forslag til dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser 

a. Informationsmøderne i Emdrup og Aarhus  
3. Hvordan håndterer vi koordinatoropgaven: hvad er udfordringerne? 
4. Hvordan udvikler vi vores uddannelser i fællesskabet omkring uddannel-

serne? (Måske et tema for en masterdag?) 
5. Beslutninger på SN om interne evalueringer  
6. Undervisningsplaner og budgetter, E2015, deadline 15. april 2015 
7. Ideer til dimissionsfest 25. juni 2015 
8. Brugen af eksterne lektorer på uddannelserne 
9. Bemandingsbehov, E2015 
10. Censortilbagemelding, 2014: hvad har UFU diskuteret? 
11. Eventuelt 

 
 
 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden er godkendt 
 

Ad 2) Meddelelser 

a. Informationsmøderne i Emdrup og Aarhus. Der deltog desværre 

meget få studerende i vores informationsmøder både i Emdrup og 

i Århus. Cirka 35 studerende begge steder. Vores meget unikke 

produkt er ikke markedsført specifikt for hver uddannelse. Det er 

uklart, hvem der har ansvaret for markedsføringen – det vil blive 

klarlagt i den kommende tid og kommunikeret til koordinatorerne. 

Masteruddannelserne har netop fået tilført ekstra ressourcer til 

markedsføring i F2015. Baseret på den undersøgelse, der blev ud-

arbejdet af Lisbeth Hartmann og Lise Frohn for et par år siden, har 

de uddannelser, der udbydes til efteråret igen fået deres egen lille 

markedsføring til de medier der blev benyttet sidste efterår. Der-
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udover kommer der annoncer med generel markedsføring af vores 

uddannelser. 

 

Kommentarer:  

 Vi skal nok også blive skarpere på vores uddannelsers profil. 

 Vi skal have lokket folk ind på vores hjemmeside. Masteruddannelsen i ledelse af 

uddannelsesinstitutioner er i samarbejde med Kommunikation og Jeanette M. i 

gang med et pilotprojekt, som skal danne grundlag for vores profil på hjemmesi-

den fremadrettet. 

 Vi skal vide noget om de andre masteruddannelser på de andre universiteter – 

særligt i forbindelse med at vi skal være skarpere på vores egne uddannelsers pro-

filer. 

 En eller flere skal have ansvaret for helheden af markedsføringen, så de faglige 

kan komme med input. 

 

 
Ad 3) Hvordan håndterer vi koordinatoropgaven: hvad er udfordrin-
gerne? 
Punkt 3 og 4 hænger sammen. Vi skal have udviklet vores masteruddannelser. Er 
de uddannelser vi udbyder relevante for omverdenen? Skal vi udbyde nye typer af 
uddannelser? Vi håndterer koordinatoropgaven meget forskelligt. Vi kan lærer af 
hvordan vi håndterer opgaven på de forskellige uddannelser. Faglig koordination 
og udvikling af uddannelserne sker i de faglige miljøer. Det forventes, at der i in-
stituttets strategi bliver lagt op til at undervisning bliver mere initierende.  
 
Kommentarer: 

 Skønt at dele information og erfaring om håndtering af hvordan vi tilbyder meto-

de og videnskabsteori på tværs af uddannelserne for undervisere/koordinatorer. 

Herunder hvordan vi kan bruge hinanden. 

 Et fælles grundmodul for alle masteruddannelser. Hvad har vi til fælles og kunne 

vi ud fra det lave et fælles grundforløb? 

 De studerende har ikke de akademiske forudsætninger inden de kommer. Der bør 

tilbydes noget officielt. 

 Anderledes eksamensformer. 

 Alumneaktiviteter – evt. på tværs af masteruddannelser. 

 Masteruddannelserne er en forholdsvis praksisnær efteruddannelse. Kunne man 

tale om en særlig masterpædagogik? Uddannelserne kunne hver især fortælle om 

hvordan vi møder de studerende og hvordan vi underviser. 

 Flere uddannelser arbejder med masterpædagogik og det kunne være fint at sam-

le noget og evt. få det i Kursiv. 

 

Jeanette Magne Jensen orienterede om, at uddannelserne har kunnet søge penge til 

gå-hjem møder her i foråret 2015. Der er desuden reserveret en lille pulje penge til ef-

teråret. Uddannelserne kan søge midler til gå-hjem-møde aktiviteter hos Jeanette. 
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Ad 4) Hvordan udvikler vi vores uddannelser i fællesskabet omkring 
uddannelserne? (Måske et tema for en masterdag?) 
Se under punkt 3.  
 
Ad 5) Beslutninger på SN om interne evalueringer  
Studienævnet har besluttet at køre en ny evalueringsproces. Den kvalitative del af 
de kvantitative spørgeskemaer bliver taget ud. I stedet skal den kvalitative del ske 
som en del af slutevalueringen. Her i foråret er der valgfrihed i forhold til formen 
af den kvalitative del. I skal/kan gøre som I plejer og de erfaringer I har ved den 
kvalitative evaluering, skal I melde ind til UFU til videre behandling.  
 
Ad 6) Undervisningsplaner og budgetter, E2015, deadline 15. april 
2015 
Der er få ændringer i skabelonen for undervisningsplanen. Der er ingen ændrin-
ger i budgetskabelonen – dog må I gerne skrive de eksterne på nederst i skemaet, 
idet administration skal samle oversigt over eksterne på alle moduler i en samlet 
fil og det gør det nemmere, hvis de eksterne står samlet nederst og lige er til at 
klippe ud. 
 
Husk at kompendier fremover udleveres gratis. De studerende skal selv købe bø-
ger. 
 
Biblioteket kan være behjælpelig med at finde elektroniske tekster, som kan blive 
lagt på BB og dermed ikke behøver komme i kompendiet. Jeanette Magne Jensen 
undersøger hvordan underviserne får kontakt med biblioteket omkring denne 
opgave.  
 
 
Ad 7) Ideer til dimissionsfest 25. juni 2015 
Vi har fået penge til at afholde en dimissionsfest i år. Datoen er fastsat til den 25. 
juni 2015. Årets dimittender bliver inviteret sammen med maks. en gæst. Der vil 
blive serveret en let anretning og der vil være lidt underholdning. Gode ideer 
modtages gerne.  
 
Kommentarer: 

 Afholdes arrangementet også i Århus?  Jeanette Magne Jensen undersøger det 

nærmere. 

 Ingen undervisere fra masteruddannelsen i positiv psykologi kan deltage, da de 

alle deltager i en meget vigtig konference i Florida. Alle studerende er også opfor-

dret til at deltage i den konference, så det er også tvivlsomt om dimittenderne kan 

deltage i arrangementet. 
 
 
Ad 8) Brugen af eksterne lektorer på uddannelserne 
Nina Hvid deltog under dette punkt. 
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Nina Hvis orienterede: Mange eksterne lektorer er blevet ansat til flere timer end 
de har aflagt. Og det skal vi prøve at udgå fremover. 
 
Processen er således, at masterstudiecentret på baggrund af et semesters budget-
ter, sender en samlet oversigt over semestrets eksterne til instituttet, hvorefter in-
stituttet ansætter de eksterne ud fra oversigten.  
 
Problematikken er, at der ofte er budgetteret med mange flere timer i budgetter-
ne end de eksterne ender med at afholde. Det er især timerne til vejledning og ek-
samen der ikke holder fra budget til regnskab.  Vi skal have fundet en procedure, 
så vi gør det lettere at ramme et korrekt timetal til ansættelserne.  
 
Kommentarer: 

 Budgettallene skal være de højest mulige tal. Eksterne skal ansættes efter et 

konservativt skøn og så skal de efterreguleres. 

 Man kunne budgettere fuldt ud – og så ansætte til en procentdel lavere ved 

eksamen/vejledning og den procentdel kunne være forskellig fra uddannelse 

til uddannelse.  

 De eksterne skal have en kontrakt inden semestret starter, så efterregulering 

af budgetterne 1. september er for sent. 
 
Jeanette, Merete og Nina udarbejder en ny procedure på baggrund af denne dis-
kussion. 
 
Hvis en ekstern skal have over 50 timer i et semester, skal der laves en ansættel-
seskontrakt. 
 
Ad 9) Bemandingsbehov, E2015 
Har I har særlige bemandingsbehov eller bemandingsproblemer i efteråret 2015, 
så skriv til Jeanette Magne Jensen. 
 
 
Ad 10) Censortilbagemelding, 2014: hvad har UFU diskuteret? 
Der er et stort ønske fra censorerne om, at vi får de studerende til at overholde 
antallet af anslag. 
Censorerne synes, at det er godt, at vi giver de studerende grundig feedback på 
eksamensresultaterne. 
Derudover er der et forslag fra en censor om at det kunne være godt, hvis stude-
rende på den fleksible masteruddannelse lige udarbejdede en side hvor den stu-
derende begrunder, hvordan emnet i masterprojektet hænger sammen med de 
øvrige moduler i den studerendes uddannelse. Der står allerede i vejledningen, at 
afgangsprojektet skal forbinde de enkelte moduler og ligge inden for hovedområ-
der. 
 

Jeanette Magne Jensen har møde primo april med censorformand Birgitte Ravn 

Olesen om bl.a. studieordningens ordlyd i forhold til, hvad der eksamineres i.  
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Ad 11) Eventuelt 
Det kunne være interessant at se frafald fra deltagelse i undervisning kontra ek-
samen. 
 
 

Digital eksamen: Merete Justesen orienterede om, at der ved sommereksamen 

2015 kører et pilotprojekt med digital eksamen. Vi er på masterområdet meget 

sent blevet informeret om dette. Administrationen er klar til at deltage i et pilot-

projekt og vil derfor gerne have at et eller to af vores masteruddannelsers modul 2 

melder sig til projektet. Hvis I melder jer, så betyder det, at alle bedømmere – in-

terne såvel som eksterne - udelukkende får eksamensopgaverne elektronisk. Det 

er muligt i systemet, at skrive noter til opgaverne og det er også i dette system, at 

eksamensresultaterne skal registreres. Administrationen foreslår, at specialpæ-

dagogik, modul 2 melder sig på banen, da censorerne på denne uddannelse ofte 

er udenlandske og tidligere har ønsket at få opgaverne elektronisk. Men andre 

uddannelsers modul 2 må også gerne melde sig på banen. Deltagelse er frivilligt 

ved sommereksamen 2015. 

 

Fællesforelæsning i efteråret: Maria Marquard orienterede om efterårets fællesfo-
relæsere.  
 
Modul 1:  
3. september: Bente Elkjær. Dewey og pragmatismen 
19. november: Hans Siggaard Jensen. Videnskabsteori 
 
Modul 3: 
17. september: Katrin Hjort. Forandringer og velfærd og nye krav til kompetence-
udvikling blandt professionelle og klienter. 
26. november: Steen Nepper Larsen. Pædagogik er at ville noget med nogen - syr-
lige tanker om kognitiv kapitalisme, uddannelsespolitik, dannelsestænkning, vi-
denskabsteori og sprogkritik. 
 
 
Lis Hemmingsen meddelte, at hun gik på pension og derfor havde Lis medbragt 
lækre flødeboller. Lis Hemmingsen overleverede de første tre studieordninger fra 
masteruddannelserne fra 2001 til Jeanette Magne Jensen – ligesom Jeanette 
Magne Jensen også fik overleveret masterprojektet fra den første færdige master 
på DPU i 2002. 
 
 
 
 

 

 

 

Referatet er godkendt i mailhøring 


