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Referat 

 
 
Uddannelsesnævnsmøde på masteruddannelserne 
 
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Meddelelser 
3. Studerende der ikke har afsluttet deres uddannelse på normeret tid, men som har 

bestået 45 ECTS - den videre proces. 
4. Undervisningsevaluering – fælles tilbagemeldingsskema? 
5. Udbud af masterprojektet 
6. Bibliotekets tilbud til de studerende 
7. Institutledelsens udmelding om masteruddannelserne på DPU fremover 
8. Årlige statusser 2018 – overblik over processen 
9. Eventuelt 
 
Ad punkt 1: Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen er godkendt. 
 
 
Ad punkt 2: Meddelelser 
Ingen meddelelser 
 
 
Ad punkt 3: Studerende der ikke har afsluttet deres uddannelse på nor-
meret tid, men som har bestået 45 ECTS - den videre proces. 
Der er udsendt et notat om de indskrevne studerende på masteruddannelsen i voks-
nes læring og kompetenceudvikling og positiv psykologi i Århus og Emdrup, der har 
bestået 45 ECTS og stadig har en åben indskrivning. 
 
Tallene viser, at ingen studerende har bestået 45 ECTS uden at have påbegyndt ma-
sterprojektet. Der er ca. 8 studerende pr. uddannelse fordelt over semestrene fra 
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F2014 til F2017, der har påbegyndt masterprojektet uden at afslutte det med en eksa-
men. 
 
Spørgsmålet er, om disse studerende skal have et lille skub i form af et ekstra tilbud, 
så de kan blive færdige med deres uddannelse. 
 

• UN synes, at de studerende skal have et tilbud inden for nogle fastlagte ram-
mer.  
 

• Tilbuddet skal være med fokus på, hvad DPU kan levere af ressourcer, da det 
vurderes af UN, at det kan være svært at finde vejlederressourcer. Tilbuddet 
kunne indeholde enten/eller både/og metodeseminarer, kollektiv vejledning, 
lidt individuel vejledning. 
 
 

• Der var ønske om, at det blev undersøgt om vi kunne kræve penge for et så-
dan forløb for studerende, der tidligere har været tilmeldt og har betalt for 
masterprojektet. 
 

• Tilbud påtænkes udbudt i F19 og E19 
 
 

• UN ønsker at tilsvarende undersøgelse bliver udarbejdet på samtlige master-
uddannelser, så UN har et samlet overblik. Merete Justesen oplyser, at et pro-
jekt med at lave oversigter over, hvad de indskrevne studerende generelt 
mangler på uddannelserne er sat i værk og dette projekt, kan bruges til at 
skabe et samlet overblik. 

 
Jeanette Magne Jensen oplyste, at dette er et mindre projekt i arbejdet med at give 
alle de studerende indskrevet på de eksisterende uddannelser en mulighed for at af-
slutte deres uddannelse.  I forbindelse med udviklingen af masterområdet er der et 
projekt undervejs i forhold til afvikling af eksisterende uddannelser, og det er netop 
til brug for dette, at der er ved at blive udarbejdet en oversigt over, hvad de ind-
skrevne studerende mangler at bestå for at have en hel masteruddannelse. Oversigten 
over, hvad de studerende mangler af moduler, sammenholdt med ansøgertallene 
primo maj, danner grundlag for instituttets beslutning om, hvilke uddannelser der 
bliver oprettet, og hvilke der ikke bliver oprettet. 
 
UN mener, at det er vigtigt, at DPU træffer afgørelse hurtigt omkring hvilke uddan-
nelser, der skal oprettes til efteråret. 
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Ad punkt 4: Undervisningsevaluering – fælles tilbagemeldingsskema? 
Vi talte på sidste UN om, at det kunne være en fordel, at der var et fælles tilbagemel-
dingsskema for modulernes skriftlige opsamling af evalueringen, så vi sikrer en ens-
artet tilbagemelding til UN fra alle uddannelser. Et andet formål med en ensartet til-
bagemelding er, at den samlede tilbagemelding, der skal udarbejdes til studienævnet, 
bliver forenklet. 
 
Udkast til fælles tilbagemeldingsskema udleveret. Her en tilrettet version (tilrettet ef-
ter drøftelse på mødet):  
 

 
 
Der er 8 obligatoriske punkter i tilbagemeldingsskemaet. 6 af dem er knyttet til evalu-
eringsspørgsmål, der hænger direkte sammen med flagspørgsmål/indikatorer i indi-
katorrapporten for årlige statusser og 5-årige uddannelsesevalueringer. Svarene på 
disse 6 spørgsmål vil gøre arbejdet for studiekoordinatorerne med de årlige statusser 
og uddannelsesevalueringerne lettere og skabe et markant bedre grundlag for at le-
vere fyldestgørende redegørelser i forbindelse hermed. 
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De sidste 2 spørgsmål handler om ”Temaer og erfaringer fra modulets kvalitative 
evaluering, der hindrører andre forhold omkring uddannelsen” og ”Er der noget, 
som modulet ønsker bliver drøftet på UN”. 
 
Disse 8 spørgsmål skal behandles i den mundtlige evaluering med de studerende. 
Herudover kan der frit samles op på ting, som holdet er interesseret i. 
 
Skemaet tages i brug fra E2018. I F18 køres et pilotprojekt med brug af skemaet på 
modul 2 på masteruddannelsen i special- og socialpædagogik.  
 
Tages på som kort punkt til mødet den 24. maj, hvor vi hører om erfaringerne fra ma-
steruddannelsen i special- og socialpædagogik og herefter vurderer om skemaet skal 
tilrettes. 
 
 
Ad punkt 5: Udbud af masterprojektet 
På sidste koordinatormøde besluttede uddannelserne, at masterprojektet skulle ud-
bydes for sidste gang i E18, og at der i E18 vil blive udbudt reduceret metodeunder-
visning. Beslutningen skyldes forskellen i vejledertimer for studerede, der har fået el-
ler ikke har fået undervisning og vanskeligheden ved at registrere disse timer. 
 
Da beslutningen om at udbyde reduceret metodeundervisning alene var på grund af 
problemer med registrering af vejledningstimerne, er det i stedet besluttet efter aftale 
med studieleder at registreringen af vejledertimerne håndteres på pragmatisk vis, så-
ledes at vejlederne får de timer, de har krav på jf. arbejdstidsaftalen. Der udbydes 
derfor ikke undervisning i masterprojektet i efteråret 2018 eller fremtidige efterårsse-
mestre, men det vil stadig være muligt for studerende, at blive optaget på masterpro-
jektet i efteråret og alene få vejledning på de uddannelser, der hidtil har haft denne 
praksis (undtagelsen er LAICS og positiv psykologi). 
 
 
Ad punkt 6: Bibliotekets tilbud til de studerende 
Biblioteket/Lisbeth har henvendt sig til masteruddannelserne (Merete og Jeanette), 
da en stikprøve viser, at masterstuderende ikke gør brug af bibliotekets små video-tu-
torials.  Merete Justesen viste UN, at der på hver holdside er et menupunkt, der hed-
der ”Sådan finder du litteratur”. Her ligger gode links og små videoer til f.eks., hvor-
dan man søger litteratur. 
 

• UN var ikke klar over, at dette menupunkt var på holdsiderne (selvom det tid-
ligere er meldt ud på et koordinatormøde). 

• UN synes, at det var godt og vil kunne spare underviserne for unødig tid med 
forklare det til de studerende selv. 

• UN vil gerne anmode om, at det også kommer på holdsiderne i E2018. 
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• Hvis de studerende skal have glæde af det, skal underviserne skrive det ind i 
undervisningsplanerne som forberedelse til f.eks. udvalgte kollektive vejled-
ningssessioner. 

  
 
Ad punkt 7: Institutledelsens udmelding om masteruddannelserne på 
DPU fremover 
UN samler op på udmeldingen fra institutledelsen 

• Institutleder Claus Holm fremlagde hele grundlaget for udviklingen af ma-
steruddannelserne på DPU til masterkoordinatorerne og masterunderviserne 
den 6. april. Når det er institutlederen, der fremlægger beslutningsnotatet fra 
institutledelsen, signaleres at instituttet bakker massivt op om det nye tiltag. 

• Der var få og spredte reaktioner omkring udmeldingen på selve mødet. 
• Efter mødet har der været flere positive tilbagemeldinger end negative tilba-

gemeldinger. 
• Der har i processen manglet en anerkendelse af det arbejde, der i årevis er fo-

regået på masteruddannelser – det har virket demotiverende  
• Der har manglet dialog med fagmiljøerne. I udmeldingen burde det have væ-

ret tydeliggjort, at miljøerne nu bliver involveret. Et ønske kunne også være at 
have inddraget miljøerne inden udmeldingen. 

 
 

Ad punkt 8: Årlige statusser 2018 – overblik over processen 
Der er netop sendt datapakker ud til samtlige uddannelser, Datapakkerne indeholder 
bl.a. indikatorrapport, nøgletalsrapport og sidste års handleplan. Uddannelserne er 
tillige indkaldt til møder primo maj med uddannelseskoordinator Jeanette Mange 
Jensen for at drøfte uddannelsernes første udkast til handleplaner for i år.  
 
Fokus i handleplanerne skal være på handlinger, der kan udmøntes direkte i under-
visningen. Handlinger kan i en situation, hvor DPU barsler med et helt nyt masterud-
bud ikke indebære ændringer i de nuværende studieordninger.  
 
På mødet den 24. maj behandler UN alle uddannelsernes handleplaner med henblik 
på, at de skal behandles på studienævnsmødet i juni. 
 

 
Ad punkt 9: Eventuelt 
UN diskuterede muligheder for det fremtidige organisatoriske ophæng på masterud-
dannelserne. Det er endnu ikke fastlagt, hvordan det fremtidige organisatoriske op-
hæng skal være. Udfordringen går primært på, at masteruddannelserne tænkes på 
tværs af afdelingerne og derfor ikke direkte bliver knyttet op på en afdeling og en af-
delingsleder.  

 
 
 

Referatet er godkendt i mailhøring 


