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Uddannelsesnævnsmøde på masteruddannelserne 

 
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Meddelelser: 

2.1. Rejseregler 
2.2. Udbud og oprettelse E2018 

3. Studerende der ikke har afsluttet deres uddannelse på normeret tid, men som 
har bestået 45 ECTS - den videre proces. 

4. Undervisningsevaluering. Fælles tilbagemeldingsskema til evaluering – erfa-
ringer fra pilotprojekt og tilretning af skema 

5. Godkendelse af revidering af vejledningen til den fleksible masteruddannelse 
6. Godkendelse af undervisningsplaner og budgetter  
7. Godkendelse af handleplaner til masteruddannelsernes årlige statusser. 
8. Udvikling af nye masteruddannelser ved DPU – processen og involvering af 

UN 
9. Eventuelt 

 

Ad punkt 1: Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen er godkendt. 

 

 

Ad punkt 2: Meddelelser 

2.1. Rejseregler 

DPU’s rejseregler er sendt ud til alle koordinatorer. Rejsereglerne må meget gerne 

formidles videre til undervisere og eksterne underviser. Det er yderst vigtigt, at rejse-

reglerne overholdes, da instituttet bruger betydelige midler på rejseomkostninger.  
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UN foreslår, at reglerne sendes til de eksterne D-Vip, når instituttet får tilsendt mo-

dulernes budgetter og ansættelserne igangsættes. Jeanette Magne vender det med 

Charlotte Fisker Jensen. 

 

2.3. Udbud og oprettelse E2018 

Modul 1 oprettes på følgende uddannelser: 

MLU (12 ansøgere) 

Special/social (13 ansøgere) 

Vejledning (14 ansøgere) 

Voksen (19 ansøgere) 

PP/Emdrup (24 ansøgere) 

PP/Aarhus (24 ansøgere) 

DAV/Aarhus (34 ansøgere) 

 

Modul 3 på igangværende uddannelser oprettes. 

 

Det bliver formentligt sidste udbud af uddannelserne. Dette afklares, når Eva V. i juni 

har været til møde i Styrelsen for Videregående Uddannelse, og vi kender de endelige 

retningslinjer for moderniseringen af vores masterudbud. 

 

Ad punkt 3: Studerende der ikke har afsluttet deres uddannelse på nor-

meret tid, men som har bestået 45 ECTS - den videre proces. 

Processen er på pause indtil det er besluttet, hvordan hele den store afviklingsproces 

skal håndteres. 

 

Instituttet forventer at udsende brev til alle indskrevne studerende om muligheden 

for afslutte deres uddannelse. 

 

Ad punkt 4: Undervisningsevaluering. Fælles tilbagemeldingsskema til 

evaluering – erfaringer fra pilotprojekt og tilretning af skema 

Udsættes til næste møde, fordi Lotte Hedegaard Sørensen ikke er tilstede, og det er 

Lotte, der har kørt det lille pilotprojekt, der har været her i foråret 2018. 

 

 

Ad punkt 5: Godkendelse af revidering af vejledningen til den fleksible 

masteruddannelse 

UN havde ikke faglig indholdsmæssige kommentarer. Der var nogle åbenlyse taste-

fejl, f.eks. at afgangsprojektet skulle have et omfang på 10-45 sider, der skal rettes til. 

Jeanette Magne Jensen sender rettelserne til Merete Justesen, som retter til, så vej-

ledningen kan blive sendt til behandling i studienævnet. 

 

UN ønsker, at den reviderede vejledning bliver sendt til høring hos koordinatoren for 

den fleksible masteruddannelse, inden den sendes til studienævnet. 
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UN ønsker ikke yderligere ændringer. Det bør på sigt overvejes, om uddannelsen sig-

ter mod de rigtige hovedemner (titler for mastergraden), og om der evt. skal være 

flere end fire titler/hovedemner for de studerende at vælge imellem.  

 

 

Ad punkt 6: Godkendelse af undervisningsplaner og budgetter  

UN har besluttet, at godkendelse af undervisningsplaner sker i samspil mellem den 

enkelte modulansvarlige og et UN-medlem. Planerne fordeles mellem UN-medlem-

merne, således at arbejdsbyrden fordeles.  

 

UN finder det beklageligt, at mange ikke har fremsendt planer og budgetter til tiden. 

Flere moduler har dog fået udsættelse, indtil der var truffet beslutning om, hvorvidt 

uddannelsen blev oprettet eller ej. 

 

På mødet gennemgik de fremmødte UN-medlemmer de planer, de hver især havde 

modtaget og var ansvarlige for. Planer modtaget herefter godkendes af hver enkelt 

UN-medlem. 

 

Voksnes læring og kompetenceudvikling, modul 1: 

Ingen kommentarer til undervisningsplanen, der er dog nogle uoverensstemmelser i 

budgettet. Undervisningsplan godkendt. Budget ikke godkendt. 

 

Vejledning, modul 1: 

Ingen kommentarer. Undervisningsplan og budget godkendt 

 

Vejledning, modul 3: 

Der er en undervisningsgang for meget i undervisningsplanen, så undervisningsplan 

og budget skal tilrettes.  

 

Positiv psykologi, modul 1: 

Der står, at der er individuel vejledning efter hver session. Der er budgetteret med 

kollektiv vejledning, men der er ingen beskrivelse af, hvordan den kollektive vejled-

ning tænkes gennemført. Der er en enkelt vejleder, der vejleder alle studerende på 

modulet –både i Emdrup og Århus. Det er en udfordring i forhold til forankring af 

modulerne i det faglige miljø og i forhold til koblingen til uddannelsens øvrige modu-

ler. Umiddelbart tænker UN, at der også kan være udfordringer med, at en vejleder 

kan få tid til at give så mange studerende individuel vejledning. Der er også udfor-

dringer med budgettet – der er for mange undervisningstimer i undervisningsplanen, 

og det stemmer ikke overens med de undervisningstimer, der er registreret i budget-

tet. Det fremgår usikkert om modulansvarlig er klar over, at der er elektroniske kom-

pendier. Der bør maks. være 1-2 grundbøger som de studerende skal købe. Der bør 

maksimalt være 1000 siders litteratur, og der skal ikke være en samlet oversigt over 

litteraturen. Forberedelsen til alle sessioner er ens, det bør differentieres i forhold til 

de enkelte sessioner.  
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Sundhedspædagogik og sundhedsfremme, modul 3: 

Ingen kommentarer. Undervisningsplan og budget er godkendt. 

 

UN besluttede, at UN-medlemmerne kommunikerer med de modulansvarlige om-

kring undervisningsplanerne i forhold til, hvad UN mener, bør ændres i undervis-

ningsplanerne. De planer, der endnu ikke er modtaget, udsendes til UN-medlem-

merne ud fra den tidligere fordelingsliste. 

 

NB! Alle undervisningsdage i både Emdrup og Aarhus skal starte 15 minutter over jf. 

DPU’s beslutning om at benytte det akademiske kvarter. 

 

UN beslutter, at fristen for fremsendelse af de endelige undervisningsplaner og bud-

getter til masterstudiecentret er den 15. juni 2018. 

 

 

 

Ad punkt 7: Godkendelse af handleplaner til masteruddannelsernes år-

lige statusser. 

Uddannelseskoordinator og formand for UN Jeanette Magne Jensen har afholdt 

møde med alle uddannelserne omkring deres handleplaner. 

 

Handleplanerne er alle udarbejdet i lyset af, at uddannelserne er under afvikling. 

 

Handleplanerne skal efter UN’s godkendelse behandles på studienævnsmødet for ef-

terfølgende at blive godkendt af studieleder. 

 

Dansk som andetsprog 

Uddannelsen har 5 røde flag overordnet set, hvilket er færre end sidste år. Uddannel-

sen har udfordringer med at få de studerende til at evaluere kvantitativt, og indikato-

rerne er i store dele baseret på de kvantitative evalueringer. Handleplanen er udar-

bejdet inden beslutningen om, at uddannelsen ikke bliver oprettet i år. Der er flere 

røde flag i Århus end i Emdrup, bl.a. under fysiske rammer. Flytningen til Katrine-

bjerg har ikke vist en forbedring af de fysiske forhold. Handleplanen skal afspejle, at 

uddannelsen ikke bliver oprettet i år. Handleplanen skal være mindre ordrig og mere 

forholde sig til de røde og gule indikatorer. 

 

Underviser i dansk som andetsprog 

Uddannelsen har mange røde og gule flag, men der er færre end sidste år. Uddannel-

sen har udfordringer med at skabe sammenhæng mellem modulerne. Der er mange 

D-VIP på denne uddannelse, fordi der ikke har været ressourcer blandt fastansatte 

VIP til at varetage det tidligere meget store optag, der har været på uddannelsen. 

Handleplanen er for ordrig og skal have fokus på de røde og gule indikatorer. 
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Ledelse af uddannelsesinstitutioner 

Uddannelsen har to gule flag, der ligger 4 % fra at blive grønne. Skabelonen skal føl-

ges, så overskriften med afvikling af uddannelsen, skal placeres under de i skabelonen 

fastlagte felter. 

 

LAICS 

Uddannelsen er under afvikling, idet uddannelsen ikke bliver oprettet i år. Uddannel-

sen får rødt flag for forskningsdækning. Begrundelsen er, at der ikke er nok relevante 

VIP på DPU, men der er ikke nogen handling herfor i handleplanen. Forslag til hand-

ling kunne være en tydeliggørelse af, at det er højt kvalificerede undervisere, der fore-

står undervisningen og lad det fremgå, at uddannelsen er klar over, at der er en pro-

blem med forskningsdækningen ud fra den måde forskningsdækningen måles på i 

datarapporterne. 

 

Positiv psykologi 

Der er et rødt flag på fysiske rammer i Århus. Uddannelsen undrer sig over at få gule 

flag på planlagte undervisningstimer, fordi de lever op til de rammer, som instituttet 

har givet dem for undervisning, kollektiv vejledning og individuel vejledning. Der er 

ikke overensstemmelse mellem grænseværdien og de timer, som uddannelserne har 

fået til rådighed. VIP/D-VIP ratioen skal bringes i grønt flag. Hvilke handlinger der 

skal til, for at dette sker, skal fremgå af handleplanen. 

 

Special- og socialpædagogik 

Der er flere rapporter, fordi uddannelsen har været udbudt som specialpædagogik, 

socialpædagogik og special- og socialpædagogik i 2017. Den nye uddannelse har et 

rødt flag og er baseret alene på modul 1 i E2017. Handleplanen følger godt op på 

rapporterne. 

 

Sundhedspædagogik og sundhedsfremme 

Uddannelsen er under afvikling. Der har tidligere været tale om samspil mellem ma-

steruddannelsen i sundhedspædagogik og sundhedsfremme, masteruddannelsen i 

vejledning og masteruddannelsen i voksnes læring og kompetenceudvikling. Den mu-

lige synergi bør bringes videre til udviklingen af de nye uddannelser og bør derfor 

fremgå af handleplanen. 

 

Sundhedspædagogik og sundhedsfremme står principielt til at blive uddannelseseva-

luereret i år. Det er uklart, hvilken proces uddannelsen skal igennem, nu hvor uddan-

nelsen ikke længere bliver udbudt. UN ønsker, at der bliver sat fokus på, hvad der er 

uddannelsens gode erfaringer, som kan bringes videre til de nye uddannelser. 

 

UN ønsker klarhed over hvilken proces uddannelsen skal gennemgå. 

 



 

 

  

  

Side 6/8 

 

ARTS 

AARHUS UNIVERSITET 

 

 

 

Vejledning 

Uddannelsen har 3 gule flag, der dog ligger meget tæt på grænseværdien for grøn. 

Uddannelsen bør beskrive relation til arbejdsmarkedet i forhold til udviklingen af de 

nye masteruddannelser.  

 

Voksnes læring og kompetenceudvikling 

Handleplanen skal afspejle, at man kender til, at uddannelsen bliver oprettet. Uddan-

nelsen har flere gule flag, bla, på fysiske rammer.  

 

 

Generelt er der i forbindelse med handleplanerne nedenstående kommentarer/op-

mærksomhedspunker fra UN: 

 
 Hvordan får vi de studerende gjort færdig på bedst mulig vis. 
 Hvad er det for nogle erfaringer, vi skal have med videre til de nye uddannel-

ser. 

 Der er færre røde flag i år end sidste år. Når man kigger på de røde flag er de 
generelt tætte på at blive gule, og kigger man på de gule flag, er de generelt 
tætte på at blive grønne.  

 Højt uddannede eksterne undervisere beregnes som D-VIP, hvilket UN anser 
som en udfordring. Det er også på sigt en udfordring, når DPU’s uddannelser 
skal have en tydeligere international profil, og vi derfor kan forvente, at un-
dervisningen også fremadrettet trækker på udenlandske D-Vip.  

 Generelt er EVU-indikatorerne baseret på undervisningsevalueringerne, og 
det er en stor udfordring, når svarprocenten ikke er høj. 

 Vi kan se, at de fysiske rammer i Århus vurderes ringere af de studerende end 
de fysiske forhold i Emdrup. 

 UN ønsker generelt fokus på de studerendes mulighed for at færdiggøre deres 
uddannelse. 

 UN ønsker at sætte fokus på, hvordan de studerende kan bruge hinanden. De 
har ikke overskud til at sætte sig ud over egen praksis, men på den anden side 
efterspørger de netværksdannelse, og de studerende der formår at gøre brug 
af andre studerendes ressourcer, får enormt meget ud af det. 

 Hvad sker der med alumneforeningerne, når en masteruddannelse nedlæg-
ges? 

 Der er i datarapporterne tværgående kritik af administrativ service. Den kva-
litative respons peger på, at det skyldes udfordringer med at finde rundt i alle 
de netbaserede systemer.  

 Introduktion til BB bør gives på alle modul 1 hold. 

 

 

Ad punkt 8: Udvikling af nye masteruddannelser ved DPU – processen og 

involvering af UN 

Studieleder Eva Silberschmidt Viala og Aske Sløk skal til møde i Styrelsen for Forsk-

ning og Uddannelse i ministeriet den 18. juni.  
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I slutningen af juni er alle arbejdsgrupperne nedsat og godkendt af institutledelsen. 

 

Der kommer workshops på de enkelte nye uddannelser i efteråret, hvor alle interesse-

rede kan deltage. 

 

Studieledelsen er foreløbigt i dialog med flere af de nuværende uddannelser i forhold 

til, hvordan de kan tænkes ind i de nye uddannelser og eller andre efter- og videreud-

dannelsestyper og kursusformater. 

 

Det er stadig uklart, hvordan masteruddannelserne organisatoriske ophæng skal 

være. Studieleder arbejder på, at masteruddannelserne får en reel plads i studienæv-

net. Uddannelseskoordinatorposten udløber til sommer. Det er ikke klart, hvad der 

derefter skal ske. Men indtil det endeligt er besluttet, hvordan organiseringen skal 

være, så deltager studieleder som ledelsesrepræsentant på alle UN og koordinatormø-

der. 

 

Vi skal have orienteret indskrevne studerende om den igangværende proces. Hvordan 

formidler vi balancen mellem, at det er sidste chance for at læse et modul på de nu-

værende masteruddannelser, og at vi er ved at udvikle noget nyt. Studieleder ønsker, 

at AU kommunikation ved Carsten Henriksen og Arts Studier ved Jesper Sølund 

Hansen kommer ind over formulering af et brev til studerende og udarbejdelse af in-

formation på hjemmesiden. Merete Justesen indkalder til mødet herom med studie-

leder, uddannelseskonsulent, uddannelseskoordinator, AU kommunikation og Arts 

Studier. 

 

Hvordan får vi involveret alle interesserede kollegaer til at deltage i modernise-

ringsprocessen og komme med indspark: 
 Datoerne for de enkelte workshops skal meldes ud inden sommerferien. 

 Workshops skal afholdes på forskellige datoer, så interesserede kan deltage i 
flere workshops. 

 Nogen bør blive bedt om at deltage, så vi sikrer forskellige perspektiver og in-
put til arbejdsgrupperne, men workshops skal være åbne for alle interesse-
rede. 

 Organiseringen og faciliteringen af workshops er vigtigt, så vi sikrer at medar-
bejderne føler sig involveret og hørt. 

 Det bør være muligt, at medarbejderne kan komme med forslag til arbejds-
grupperne på skrift lige så snart arbejdsgrupperne er nedsat. Arbejdsgrup-
perne kan evt. rammesætte, hvad de ønsker at få feedback til. 

 

Der tildeles ikke timer til deltagelse i workshops, da det hører ind under medarbej-

dernes generelle mødeaktivitet. 

 

 

Ad punkt 9: Eventuelt 
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Helle fortalte om et system til peerfeedback, der hedder peergrade. 

 

 

 

Referatet er godkendt i mailhøring 

 

Bilag til mødet: 

Udkast til handleplaner for alle masteruddannelserne ved DPU 

Undervisningsplaner modtaget inden mødet 

Budgetter modtaget inden mødet 

Udkast til nyt evalueringstilbagemeldingsskema 

Retningslinjer vedrørende rejseomkostninger 

Udkast til revideret studievejledning for den fleksible masteruddannelse 

Oversigt over hvor mange studerende der mangler specifikke moduler 

Indikatoroversigt (udleveret elektronisk på mødet) 

 

 


