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ARTS STUDIER, EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 
AARHUS UNIVERSITET 

 

øde den 30. november 2016 kl. 10.00-14.00 

Lokale D120 

Masteruddannelsernes uddannelsesnævn 

 

Deltagere: 

Lotte Hedegaard-Sørensen 

Frans Ørsted Andersen 

Jeanette Magne Jensen (uddannelseskoordinator) 

Linda Kragelund 

 

Tilforordnede:  

Merete Justesen (referent) 

Stig Roesen (deltog under punkt 1 og 2) 

 

Uddannelsesnævnsmøde på masteruddannelserne 

 

Forslag til dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Meddelelser  
3. Godkendelse af undervisningsplaner F2017 
4. Godkendelse af budgetter F2017 
5. Kompendier fremover 
6. Eventuelt 

 

Ad punkt 1: Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt. 

 

Ad punkt 2: Meddelelser 

Jeanette Magne Jensen meddelte: 

 Ansøgertal for foråret 2017 
Uddannelse Ansøgertal 

15. november 
I alt 

Master in Leadership and Innovation in Complex Systems, 
modul 2 

15 

Master in Leadership and Innovation in Complex Systems, 
modul 4 

17 

Master i ledelse af uddannelsesinstitutioner, modul 2, KBH 18 

Master i ledelse af uddannelsesinstitutioner, modul 4, KBH 12 

Master i socialpædagogik, modul 4, KBH 7 

Master i specialpædagogik, modul 2, KBH 10 

Master i specialpædagogik, modul 4, KBH 11 

Master i sundhedspædagogik, modul 2, KBH 12 

Master i sundhedspædagogik, modul 4, KBH 13 
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Master i vejledning, modul 2, KBH 10 

Master i vejledning, modul 4, KBH 17 

Master i voksnes læring og kompetenceudvikling, modul 2, 
KBH 

19 

Master i voksnes læring og kompetenceudvikling, modul 4, 
KBH 

13 

Master i positiv psykologi, modul 2, KBH 28 

Master i positiv psykologi, modul 4, KBH 18 

Master i positiv psykologi, modul 2, Aarhus 27 

Master i positiv psykologi, modul 4, Aarhus 28 

Master i dansk som andetsprog, modul 2, KBH 12 

Master i dansk som andetsprog, modul 4, KBH 8 

Master i dansk som andetsprog, modul 2, Aarhus 23 

Master i dansk som andetsprog, modul 4, Aarhus 25 

DAV, modul 2, København 17 

DAV, modul 4, København 24 

DAV, modul 2, Aarhus 69 

DAV, modul 4, Aarhus 66 

 

 Masteruddannelsen i dansk som andetsprog og Uddannelsen til un-

derviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge er to 

af vores store uddannelser. Uddannelserne har kørt parløb i forhold til 

undervisning i årevis og det har skabt faglige og administrative udfor-

dringer, som fremover ønskes undgået. Der er et krav om, at man ta-

ger en af de to uddannelser, hvis man skal ansættes som sproglærer på 

et sprogcenter. Kravet betyder, at en del studerende ikke er højt moti-

verede studerende. Derfor er der også en del studerende, der ikke fær-

diggør deres uddannelse. Derfor har uddannelsesledelsen i samarbej-

de med fagmiljøet besluttet, at uddannelserne fremover skilles ad. Lige 

p.t. er det politisk udmeldt fra ministeriet, at uddannelseskravet for 

ansættelse på sprogcentrene bliver ændret. Der er ikke udmeldt noget 

konkret endnu. DPU fortsætter med at udbyde de to uddannelser. Dog 

vil masteruddannelsen i dansk som andetsprog fremover kun blive 

udbudt i Århus.  

 

 Der var censorformandsmøde den 28. november 2016 i Emdrup for 

censorformænd på alle censorkorps på ARTS. Prodekan Niels Leh-

mann deltog og holdte et fint oplæg, hvor han dog ikke nævnte ma-

steruddannelserne. Prodekanen har lovet at han næste gang han 

kommer til Emdrup vil have fokus på masteruddannelserne. Der vil 

formentlig komme nye retningslinjer for fordeling af censorer til ek-

samen.  
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 Alle eksamensopgaver afleveres via digital eksamen. Fremover vil der 

sandsynligvis blive en afleveringsfrist for rent skriftlige opgaver og op-

gaver med mundtlig forsvar. 

 

 Der er kommet nye timenormer for E2017: 

Masteruddannelserne 

 

Modul 1-3 

 9 undervisningsdage á 6 UVT 

 2 dages vejledningsaktiviteter á 6 timer (forberedelsesfaktor 1,5) 

 25 AT til modulkoordination 

 4 AT til vejledning og eksamen i snit på modul 1-3 

 

Masterprojekt 

 9 undervisningsdage á 6 UVT 

 11 AT til vejledning  

 4 AT til eksamen 

 

Uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmed-

sprog for voksne og unge: 

 

Modul 1-4 

 7 undervisningsdage á 6 UVT 

 2 dages vejledningsaktiviteter á 6 timer (forberedelsesfaktor 1,5) 

 25 AT til modulkoordination 

 4 AT til vejledning og eksamen i snit på modul 1-4 

 

De nye normer gælder ikke LAICS 

 

 Der har været 5-års evaluering af masteruddannelsen i positiv psyko-

logi. På bagkant af det er der kommet nye ideer til udvikling af studie-

ordningen, som kommer til at have virkning fra E2018. Nye prøvefor-

mer introduceres fra E2017. 

 

 Uddannelseseftersynet kører rigtigt godt. Vi er ved at være i mål. 

 

Lotte Hedegaard-Sørensen meddelte: 

 At hun sammen med 6 tidligere dimittender fra masteruddannelsen i 

specialpædagogik har udarbejdet artikler til et særnummer af tidskrift 

for specialpædagogik og inklusion som et særligt markedsføringstiltag. 

Det har været et stort, men ikke uoverkommeligt, arbejde. Det er ble-

vet rigtigt godt og det kan anbefales til andre uddannelser. 
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Ad punkt 3: Godkendelse af undervisningsplaner F2017 

Uddannelse og modul  Undervisningsplan Budget 

DAV/DSA, modul 2, Emdrup og 
Århus 

APA-standard skal be-
nyttes. Link til begge 
studieordninger skal 
indsættes. 

Brugt gamle skabelo-
ner med gamle sats 
for vejledning og ek-
samen. Tjek for dub-
lering af undervisning 

DAV, modul 4, Sprogtilegnelse, 
KBH 

APA-standard skal be-
nyttes. Der er korrek-
turændringer. 

Budget ok 

DAV, modul 4, Sprogtilegnelse, 
Århus 

APA-standard skal be-
nyttes. Der er korrek-
turændringer. 

Budget ok 

DSA, masterprojekt, KBH APA-standard skal be-
nyttes. Der er korrek-
turændringer. Overvej 
at indføre metodelitte-
ratur. 

Budget ok 

DSA, masterprojekt, Århus APA-standard skal be-
nyttes. Der er korrek-
turændringer. Overvej 
at indføre metodelitte-
ratur. 

Budget ok 

Ledelse af uddannelsesinstituti-
oner, modul 2  

Godkendt.  
Tjek APA-standard. 

Budget ok 

Ledelse af uddannelsesinstituti-
oner, masterprojekt 

Godkendt. Send versi-
on uden kommentarer. 
Tjek APA-standard. 

Budget ok 

Leadership and Innovation in 
Complex Systems, modul 2  

Godkendt Budget ok 

Leadership and Innovation in 
Complex Systems, masterprojekt  

Godkendt Budget ok 

Positiv psykologi, modul 2: KBH 
og Århus 

Godkendt. Ingen krav 
om fællesforelæsnin-
ger. 

Budgetoverskridelse 
på 1 UVT pr. modul. 
Manglende vejleder-
tildeling i Århusbud-
gettet 

Positiv psykologi, masterprojekt: Afventer Jeanette Budgetter ok 
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KBH og Århus 

Specialpædagogik, modul 2 Godkendt. Budget ok 

Sundhedspædagogik og sund-
hedsfremme, modul 2 

Små sproglige rettel-
ser.  
Tilretning af litteratur-
liste i forhold til APA-
standard. 

Budget ok 

Vejledning, modul 2 Godkendt. Budget ok 

Voksnes læring og kompetence-
udvikling, modul 2  

Godkendt. Budget overskridelse 

Masterprojekt Socialpædagogik, 
Specialpædagogik, Sundheds-
pædagogik og sundhedsfremme, 
Vejledning og Voksnes læring og 
kompetenceudvikling 

Godkendt. Budget mangler vej-
ledere. VE, SU ok 

  

Kommentarer: 

 Øvrig litteratur/supplerende litteratur henstiller vi til bliver fjernet fra 

undervisningsplanen og lagt på Blackboard. Der kan skrives i under-

visningsplanen at øvrig litteratur/supplerende litteratur kan findes på 

Blackboard 

 

Ad punkt 4: Godkendelse af budgetter F2017 

De fleste kan godkendes – se skema ovenover. 

 

Ad punkt 5: Kompendier fremover 

Kompendierne bliver fremover elektroniske. I foråret bliver de undtagel-

sesvist trykt. På næste møde inviteres biblioteket til at fortælle om hvor-

dan man kan få det til at hænge sammen. 

 

Ad punkt 6: Eventuelt 

Intet 

 

 

Referatet er godkendt i mailhøring 


