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Referat 

 

Møde i Uddannelsesudvalget Arts den 8. december 2015 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 

 
2. Godkendelse af referat fra møde i Uddannelsesudvalget Arts den 3. 

november 2015 
Referatet blev godkendt med enkelte rettelser.  
 

3. Politik for anvendelse af uge 42 
UUA indledte drøftelser om fordele og ulemper ved anvendelse af uge 42 til under-
visning.  
 
Der er mange udfordringer ift. både lokalebooking og afholdelse af undervisning i ef-
terårssemesteret. Dette skyldes dels, at efterårssemesteret er kortere end forårsseme-
steret, og dels at der foregår nogle faste arrangementer, herunder studiepraktik for 
elever fra gymnasiale uddannelser i uge 43.  
 
Flere mente, at undervisere skal have mulighed for at tage fri i uge 42, hvis der er be-
hov herfor, mens andre mente, at samme regler måtte gælde for undervisere og stu-
derende.  
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Det blev foreslået at se på året som en helhed i drøftelsen af undervisningsfri uger. I 
forårssemesteret er der mange helligdage, som også komplicerer undervisningsplan-
lægningen.  
  
Da inddragelse af uge 42 til undervisning er blandt de anbefalinger, som arbejds-
gruppen vedr. lokaler har fremsendt til studienævn og Uddannelsesudvalget Arts, og 
som behandles i fakultetsledelsen 16. marts 2016, blev det besluttet at afvente be-
handlingen af denne rapport.  
 

4. Studiestart 2016 
UUA besluttede at fremrykke studiestart 2016, så studiestart er den 22. august 2016, 
og undervisningsstart er den 29. august 2016 ud fra flg. hensyn: 

- Det bliver muligt at afslutte undervisning før eksamensstart. Dette er til gavn 
for de studerende og letter samtidig eksamensplanlægningen 

- Den tidligere studiestart kan give VIP mere frihed i planlægningen af seme-
steret 

- De studerende har mere tid i løbet af semesteret, hvilket kan forkorte studie-
tiden 

UUA påpegede dog også flg. ulemper forbundet med beslutningen: 
- Nye studerende modtager først SU fra september 
- Syge- og reeksamener er også placeret i uge 34 

 
Det blev besluttet, at studiestarten fremrykkes i både 2016 og 2017, og at der herefter 
vil være en evaluering af tiltaget. 
 

5. Strategiske midler 2016 
I 2013-2015 blev der afsat 4,6 mio. kr. fra den strategiske investeringspulje (SIP) pr. 
år til timeløft på institutterne. Der er igen i år afsat 4,6 mio.kr. til uddannelsesudvik-
ling. Disse er fordelt på institutterne og kan anvendes til fortsat timeløft eller anden 
anvendelse inden for udvikling af uddannelsesområdet. Anvendelsen af midlerne af-
tales med den relevante institutleder.   
 
Strategiske midler til elite samt sammentænkning af 3. og 4. semester behandles igen 
på møde i UUA den 13. januar 2016. De foreløbige overvejelser vedr. anvendelsen af 
midlerne var flg.: 

- Iværksættelse af nye måder at tænke blandt andet profilfag på ift. at skabe 
bedre sammenhæng mellem 3. og 4. semester. IKK har allerede planlagt et 
seminar i januar 2016, hvor dette diskuteres. 

- Sammenhæng mellem 3. og 4. semester og gennemførsel handler også om 
kultur blandt undervisere.  

- Ift. elite kan midlerne evt. anvendes til at undersøge internationale initiativer 
på området   
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6. Præsentation af beskæftigelsesundersøgelsen  
Præsentation af resultater v. Anja Krag og Line Bækgaard fra DAMVAD 

Anja Krag og Line Bækgaard fra DAMVAD fremlagde rapportens resultater. På bag-
grund af undersøgelsen foreslog de flg. indsatsområder: 

- Forbedre den mundtlige præsentation og præsentationsfremstillinger  
- (Endnu) mere samarbejde på tværs af fagligheder 
- Gymnasieansatte efterspørger mere didaktik i undervisningen 
- Projektledelse, herunder fx ressourcekendskab, planlægningsværktøjer og mi-

lepæleopbygning 
- Inddragelse af et mere kommercielt fokus 
- Excel, PowerPoints og andre IT-værktøjer 
- Forretningsforståelse, herunder vægt på økonomistyring, budgetstyring, mo-

nitorering, forretningsstrategi og business cases 
- Kvantitative kompetencer nævnes som en mangel hos nogle dimittender  
- Praksismuligheder kan integreres bedre, også ud over praktik 
- ARTS-studerende kan blive bedre til at sætte ord på deres kompetencer 

 
Undersøgelsen viser en tendens til, at små virksomheder efterspørger mere generelle 
kompetencer, mens de større efterspørger mere fagspecifikke.  
 

7. UUA’s drøftelse af beskæftigelsesundersøgelsen 
UUA drøftede, hvilke overvejelser dimittendundersøgelsen giver anledninger til. Ud-
valget fremhævede flg.: 

- Opmærksomhed på øget inddragelse af projektledelsesværktøjer, case studies 
mv. fx i tilvalg.  

- Rapporten kan hjælpe de studerende med at sætte ord på deres kompetencer. 
AU Career kan evt. anvende rapporten til synliggørelse af ellers usynlige 
kompetencer. 

- Opmærksomhed på, at underviserne i øget grad skal facilitere, at de stude-
rende bliver bedre til at tænke karriereperspektivet ind allerede ved studie-
start. De studerende skal endvidere lære løbende at opstille kompetencer fx i 
slutningen af et semester.  

- Opmærksomhed på, at en øget målretning af uddannelserne kan have en af-
ledt effekt og hindre, at dimittenderne, som i dag, netop kan tage jobs i uvan-
te funktioner.  
 

8. Diverse orienteringer fra prodekanen 
a. Status på elitetiltag på Arts 

På baggrund af konsensus på temamødet, samtale med Artsrådet samt UU AU har 
NL arbejdet på et forslag, som skal behandles i fakultetsledelsen den 11. december 
2015.  
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På mødet i UUA den 13. januar 2016 vil der foreligge et udkast til en elitestrategi på 
Arts til drøftelse.  
 
 
 

b. Status på undervisningsevaluering 
Undervisningsevalueringen skal være klar til F16, men grundet tidspres må der ar-
bejdes primo 2016 også. NL Sender en ny tidsplan ud til UUA.  
 

c. Nyt fra UU AU 
 

d. Specialebedømmelsesfrist 
Fristen for specialebedømmelse skal nedsættes fra vinter 2016. De studerende og un-
dervisere skal orienteres i F16. Prodekanen kommunikerer dette ud i organisationen.  
 

9. Evt.  
NL orienterede om de 1-årige statusmøder og de 5-årige evalueringsmøder. Der har 
været utrolig gode drøftelser. Der skal fremover være en endnu større systematik ift. 
tilbagemeldingen fra både de 1-årige og de 5-årige. Alle udfylder en handlingsplan.  
 
JP orienterede om, at Software-arbejdsgruppen har en implementeringsplan klar, 
som vil blive behandlet i fakultetsledelsen primo 2016.   
 


