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Mødedato: 8. maj 2019 kl. 13-14.30 
Mødested: Emdrup D120, Århus 1483-523 
Mødeemne: Masterkoordinatormøde 
 
Deltagere: Vibe Aarkrog, Eva Silberschmidt Viala, Frans Ørsted Andersen, Pia Cort, 
Bergthora Kristjansdottir, Kristina Mariager-Andersson, Helle Merete Nordentoft, Ib 
Ravn, Merete Justesen (ref.) 
 

 

AD 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt 

 

AD 2) Meddelelser 

a) Ansøgertal 

Uddannelse Ansøger-

tal 

Ansøgertal 

samme tid 

sidste år 

Antal studerende 

efter studiestart 

sidste år 

LAICS 6 3 Blev ikke oprettet 

Ledelse af uddannelsesin-

stitutioner 

13 12 17 

Special- og socialpædagogik 13 13 15 

Vejledning 10 14 24 

Voksnes læring og kompe-

tenceudvikling 

12 19 26 

Positiv psykologi, Emdrup 24 24 34 

Positiv psykologi, Århus 28 24 27 

Dansk som andetsprog, 

Emdrup 

7 12 Blev ikke oprettet 

Dansk som andetsprog, År-

hus 

6 5 Blev ikke oprettet 

DAV, Emdrup 8 11 Blev ikke oprettet 

DAV, Århus 19 34 35 
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Processen er herefter, at uddannelserne kontakter Vibe Aarkrog og på baggrund af 

dette laver Vibe Aarkrog et udkast, som sendes til institutledelsen, der beslutter 

hvad der skal eller ikke skal oprettes. 

 

b) Transport for eksterne 

Det er vigtigt, at koordinatorerne eller de modulansvarlige husker at fortælle 

de eksterne om reglerne for transportudgifter. Regelsættet er udsendt sidste år 

samme tid, men udsendes igen sammen med referatet. 

  

Ad 3) Status på udviklingen af masterområdet – ved studieleder 

Der er ikke så meget nyt at fortælle siden sidst. 

 

Arbejdsgrupperne og styregruppen skal diskutere: 

Valgfag 

Tilrettelæggelse af undervisning 

Masterpædagogik 

 

Ad 4) Årlig status – tilbagemelding fra UN 

Nævnet har gennemgået alle handleplaner og det ser forholdsmæssigt fint ud. Der er 

nogle tværgående problemstillinger, som vi skal arbejde med på tværs. Det er bl.a. de 

studerende manglende kompetencer til at bruge Blackboard og andre IT-systemer. Lo-

kaler er også en udfordring – både i Århus og Emdrup. Studieleder går videre med den 

problematik til bygningschefen og afsnitslederende fra UVA/EKA. Der er ønske om, at 

vi fremover har nogle ordentlige lokaler. Hvis de nye uddannelser har et internat, så vil 

det også tage noget af trykket på de lokaler, der er til rådighed. Udfordringerne med 

lokalerne betyder også en udfordring for det faglige fællesskab, fordi det bl.a. kan være 

vanskeligt at få plads til f.eks. gruppearbejde. 

 

Kommentarer: 

• De studerende forstår det faglige fællesskab forskelligt. 

• De studerende i Århus oplever ikke, at de har været på et universitet. Der er et 

manglende studiemiljø og ringe kantinefaciliteter. 

• Der skal være fokus på videreudvikling af masteruddannelsernes pædagogik, 

hvor f.eks. underviserne kan blive inspireret af, at besøge hinandens undervis-

ning.  
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Handleplanerne er alle godkendt, nogle med enkelte kommentarer. Nogle af handle-

planerne er vigtige fremadrettet i udviklingsprocessen. 

 

Ad 5) Dimission 2019 

Dimissionen afholdes i Århus den 15. august og i Emdrup den 16. august. 

 

Vi mangler et par dimittender, der vil sige noget. Koordinatorerne opfordres til at pege 

på nogle dimittender. Derudover opfordres koordinatorerne til at deltage -  både i Em-

drup og Århus. 

 

Dimittender kan vælge hvor de vil deltage, uanset hvor de har taget uddannelsen.  

 

Ad 6) Timer til masterprojektet ved udsættelse af aflevering 

Hvis masterprojektet er det samme som specialer, så burde en udsættelse udløse eks-

tra timer. Studieleder slår fast, at der ikke tildeles yderligere timer til masterprojektet. 

Kun hvis en studerende reelt ikke består eksamen, kan der søges om yderligere timer. 

 

Kommentarer: 

• Det er svært for underviserne at holde styr på hvor mange timer de studerende 

har brugt, når de skyder deres masterprojekt ud over flere semestre. 

• I forhold til undervisernes arbejdstilrettelæggelse bør timerne falde i foråret. 

• Hvis de studerende skifter vejleder, så skal timerne også fordeles mellem de 

forskellige vejledere. 

• Hvad gør vi med ”hængerne”, der ikke gør sig færdigt. Nogle kommer flere år 

efter. 

• Fremadrettet kan man måske dele masterprojektet op i 5 ECTS til undervis-

ning og 10 ECTS til vejledning og måske udbyde de 10 ECTS til efteråret. Ud-

fordringen her kan være, at det er en meget bureaukratisk proces. 

• Fremadrettet skal det overvejes om vejledning udelukkende skal tilbydes i det 

semester, hvor modulet udbydes. Hvilket betyder, at de studerende ikke kan 

skyde deres vejledning til efteråret. 

• De studerendes fleksibilitet skal ikke gå ud over undervisernes arbejdsforhold. 

• Man kunne indføre en vejledningskontrakt, ligesom der er på specialer. 
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Ad 7) Registrering af vejledningstimer 

Timerne til vejledning skal registreres i det semester, hvor den studerende følger un-

dervisning. Eksamen skal først registreres, når den studerende går til eksamen. 

 

Ad 8) Ny repræsentant til uddannelsesnævnet for masteruddannelserne 

Lotte Hedegaard Hansen er trådt ud af nævnet og nævnet mangler desværre en repræ-

sentant. Hvis der er nogen, der har lyst, så meld det ind til Vibe Aarkrog. 

 

Ad 9) Eventuelt 

Intet 

 

Referatet er godkendt i mailhøring 

 

 


