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Ad 1) Godkendelse af dagsorden 
Jeanette bød velkommen og takkede for det fine fremmøde. Dagsorden blev her-
efter godkendt. 
 

Ad 2) Meddelelser 

a. Jeanette Magne meddelte, at dimissionsfesterne bliver afholdt den 

15. august 2017 i Emdrup og den 16. august 2017 i Århus kl. 17-19. 

Det bliver muligt for dimittenderne at vælge om de deltager i di-

missionsfesten i Emdrup eller Århus, hvilket forhåbentlig kan få 

flere dimittender bosat i Jylland til at deltage. 
 

 

Ad 3) Uddannelseseftersyn, status 

Det går rigtigt godt med uddannelseseftersynet. Alle uddannelser er ved at være i 

mål med studieordningsændringer, der skal være gældende fra E2017. Processen 

har været diffus med mange forskellige udmeldinger, som der skulle tages højde 

for. 

 

Møde for masterstudiekoordinatorer, –modulansvarlige og -undervisere 

Møde den 8. november 2016 

Tid: 13.00 – 14.30 

Lokale: D118 

 

 

Deltagere: Jeanette Magne Jensen, Søren Langager, Maria Marquard, Rie Thomsen, Pia Cort, Lin-

da Kragelund, Hanne Knudsen, Nina Tange, Asger Sørensen, Stig Roesen, Hilde Bollen og Merete 

Justesen (referent). 
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DAV/DSA. Fagmiljøet arbejder på at skille uddannelserne ad, idet de er forskelli-

ge og på forskelligt niveau. Det er kun DSA, der er en masteruddannelse, der gi-

ver studerende en mastergrad. 

 

Masteruddannelsen i ledelse af uddannelsesinstitutioner har haft et samarbejde 

med CBS, som nu er under udfasning. Det er en af årsagerne til at uddannelsen 

ikke udbydes med studiestart i september 2017.  

 

 

Ad 4) Ansættelse af eksterne undervisere 

Arbejdsgang vedrørende ansættelse af eksterne lektorer: 

 

• Studiekoordinator er det centrale bindeled til personaleafdelin-

gen/Charlotte Fisker Jensen i ansættelse af eksterne lektorer på alle ud-

dannelsens moduler 

• Studiekoordinator er ansvarlig for at give oplysning om timer i ansættel-

ser af eksterne lektorer til Charlotte (cfisk@edu.au.dk) 

• Send ikke Charlotte til modulkoordinatorer for at få oplysninger om timer 

- spørg selv og kommuniker til Charlotte 

• Charlotte har navne på alle studiekoordinatorer – ikke på modulkoordina-

torerne 

 

Eksterne lektorer ansættes med 100 % af timer til undervisning og 50 % af timer 

til vejledning og eksamen. Vejlednings- og eksamenstimerne efterreguleres så, 

hvis det viser sig at være nødvendigt, således at den eksterne lektor får løn for det 

arbejde, vedkommende har varetaget. 
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Kommentarer: 

Hvis det er under 50 timer, skal der så laves en indstilling? 

Forpligter man sig ikke til 3 år i træk ved ansættelse af eksterne lektorer? 

Er det 50 timer pr. semester eller år? 

 

Det blev aftalt at Jeanette Magne går videre med ovenstående spørgsmål, så der 

senere kan sendes et klart korrekt svar ud til alle. 

 

Ad 5) Evaluering E2016, status 

Spørgsmålene i de kvantitative evalueringer har ikke altid gennemskuelige og 

svarprocenterne fra evalueringerne har været meget for lave ved tidligere evalue-

ringer. På masterområdet er vi i E2016 meget opsatte på at få en meget højere 

svarprocent.  
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Der er 14 spørgsmål til masteruddannelserne: 

 

AU spørgsmål 1-3 

DPU-SN spørgsmål 4-6 

UN-Master spørgsmål 7-9 

EVU-indikatorer spørgsmål 10-14. Benyttes også til de 1 årige uddannelsesevalue-

ringer. 

 

Det er muligt at tilføje spørgsmål. Hver uddannelse kan tilføje spørgsmål. Det er I 

ikke blevet bedt om at gøre denne gang.  

 

 

Ad 6) Fællesforelæsninger E2017 

Deltagere på sidste koordinatormøde aftalte, at vi på trods af blandede erfaringer 

og evalueringer skal bibeholde fællesforelæsningerne! Der er blandt andet grun-

det et ønske fra studerende om mulighed for netværksdannelse, det sociale 

aspekt/studiemiljøet, og det at være en del af noget større end lige den uddannel-

se, man er optaget på. 

 

Uddannelsesnævnet har besluttet at vi i E2017:  

 afholder 1 forelæsning pr. semester pr. modul i Emdrup  

 afholder en fællesforelæsning i Århus samlet på tværs af modulerne og uddannel-

serne (uddannelseskoordinator Jeanette Magne Jensen ser dette som en mulig-

hed for også at komme til Århus og byde de studerende der velkomne på master-

uddannelserne)  

 at fællesforelæsningen placeres på 2. seminar. 

 

Program for fællesforelæsningen: 

 Morgenmad, introduktion fra uddannelseskoordinator, fællesforelæsning, fro-

kost, holdundervisning/vejledningsaktiviteter. 

 

Kommentarer: 

 Hvis man gerne vil arbejde med netværksdannelse, så skal der være plads efter 

forelæsningen til at studerende kan stille spørgsmål til forelæsningen og dermed 

vil der efterfølgende være grundlag for netværksdannelse blandt de studerende 

ved frokosten. 

 

 Forelæsning og derefter måske indslag fra de forskellige uddannelser om hvordan 

det passer ind i deres faglige felt. 

 

 Sådan en beslutning er truffet på et møde, hvor der ikke var mange tilstede. Må-

ske skulle der have været en repræsentativ tilstedeværelse af uddannelserne in-

den sådan en beslutning træffes. 
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 Fællesforelæsningerne kan frames bedre, så de studerende får lettere ved at rela-

tere forelæsningen til deres egen praksis. 

 

 Formen skal være anderledes, så de studerende kan deltage mere aktivt. 2 timers 

forelæsning i træk uden aktiv deltagelse er for meget. 

 

 Tænk forelæsningen kortere og så en faciliteret diskussion bagefter. Det er ikke 

mange forelæsere, der kan bære to en halv times forelæsning. 

Uddannelsesnævnet skal overveje fællesforelæsningen igen på næste møde. 

Maria Marquard vil gerne fortsætte med koordineringsjobbet, hvis det er en ny 
form. Maria vil gerne have ideer til oplægsholdere. Tatiana Chemni kommer i for-
året og Anne Larsson med kvantitative metoder. 

 

Ad 7) Masterprojektet  

Uddannelsesnævnet lægger op til at masterprojektet har en størrelse på 45 sider 

og at indhold/form besluttes i fagmiljøerne. Fordelingsnøglen mellem vejledning 

og eksamen vil være 11 timer til vejledning og 4 timer til eksamen (dette er de nye 

normer udmeldt efter mødet). 

 

Det er tillige besluttet i fakultetsledelsen, at masterprojekterne fremover skal af-

leveres digitalt fra og med den kommende vintereksamen 2016-17.  

 

Kommentarer: 

Kan vi ikke få to dage ekstra til masterprojektet som vejledningsaktiviteter ligesom på 

de andre moduler. 

 

De to ekstra dage, der er på modul 1-3, kan de ikke meldes ud som en norm, så hver 

uddannelse kan bestemme om de vil bruge 2 dage med en underviser, en dag med to 

undervisere eller en halv dag med fire undervisere? 

 

Masteruddannelsen i vejledning har meldt tilbage, at de med kollektiv akademisk vej-

ledning kan klare sig med den nye timeudmelding. 

 

Ad 8) Eventuelt 
Intet 

 

 

Godkendt i mailhøring 


