Møde den 11. august 2015 kl. 12.00-15.00
Aarhus 1431-021 (link til Emdrup)

Deltagere:
Medlemmer af UU, Arts

1. Godkendelse af referat og dagsorden, siden sidst og opfølgning
Referat og dagsorden blev godkendt.

2. Mulige politiske uddannelsesinitiativer
Gæst: dekan Johnny Laursen
Dekan Johnny Laursen orienterede udvalget om, hvilke uddannelsesinitiativer det
kommende semester forventes at byde på. Han opfordrede udvalget til byde ind ift.
Summer University, specialer og eliteinitiativer.
Der er muligheder for, at AU skalerer Summer University op, da der for nuværende
ikke er tilstrækkeligt plads til både egne studerende og internationale studerende.
Summer University vurderes at være vigtig ift. at imødekomme fremdriftsreformen
for Arts’ egne studerende, og i forhold til internationale studerende er Summer University en vigtigt kontaktflade til internationale studerende og en mulig rekrutteringsplatform til full degree studerende.
I forlængelse af ministerens udmelding om, at der skal være fokus på eliteuddannelser, orienterede Johnny Laursen om, at Arts ønsker at tage udgangspunkt i åbne eliteinitiativer med deltagelse af de studerende, der måtte have lyst, og ikke eliteforløb
baseret på en på forhånd udvalgt studentermasse.
Punkter til beslutning
3. Rammeforretningsorden og fælles procedurer for valg til Uddannelsesnævn
Der var flg. rettelser til udkastet:
- Valgperiode bør følge studienævn
- Det bør præciseres, at der skal være lige mange VIP-repræsentanter og studenterrepræsentanter
- Det skal tilføjes, at praksis skal understøtte AU’s kvalitetspolitik
- Der skal være adgang til beslutningsreferater for studerende og fagmiljøet.
Der var desuden ønske om en tydeligere arbejdsdeling mellem studienævn og uddannelsesnævn.
ADS indarbejder kommentarerne. Rammeforretningsorden og fælles procedurer for
valg til Uddannelsesnævn behandles i fakultetsledelsen den 20. august 2015.

Referat

Punkter til drøftelse
4. Revideret program for seminardag om uddannelseskvalitet
Den 23. juni blev programmets overordnede formål diskuteret i UUA. Der var da
enighed om at få en keynote, evt. fra det nære udland. Gode forslag modtages fortsat
gerne.
Det blev foreslået at udvide programmet med 30-60 minutter, så der er tid til at have
et afsluttende modul, der fokuserer på, hvordan inspirationen fra dagen kan bringes
videre. Der var endvidere forslag om at vende programmets punkter om, så deltagerne først kan arbejde og derefter lytte. Det kan overvejes at bruge keynote som en, der
foruden at holde oplæg også lytter og responderer i løbet af dagen.
Der blev stillet forslag om at få en studerende fra SDU med på seminaret, da SDU har
erfaring med forløb mellem evalueringer. Der var opbakning til denne ide.
5. Status på anvendelse af strategiske midler til uddannelse
Formålet med den tidlige tilbagemelding er at tydeliggøre projekternes mål i 2015
samt sikre, at tidsplanerne holder.
Der er enkelte midler, der er flyttet rundt mellem projekter internt på hvert institut.
Det blev aftalt, at studielederne melder ud, hvis de har midler i overskud, der ikke
kan anvendes inden for instituttets projekter, hvorved de andre institutter kan byde
ind.
6. Softwareudvalgets rapport, herunder drøftelse af videre proces
Arbejdsgruppen blev pr. februar 2015 nedsat med mandat fra Uddannelsesudvalget
Arts med hensigt at undersøge, hvilke software-aftaler vi har på Arts, i hvilket omfang
det eksisterende software anvendes, samt hvilke software-løsninger der fremadrettet
kan være med til at løfte undervisningen på fakultetet. Rapporten inkluderer både
uddannelses-IT og forsknings-IT og indeholder 16 anbefalinger, der bl.a. baserer sig
på en survey udført blandt ansatte på Arts.
Undersøgelsen viste blandt andet, at mange ansatte ikke ved, hvilken software, der er
til rådighed. Kommunikation omkring software kan forbedres, også på hjemmesiden.
Da rapporten blev fremlagt i fakultetsledelsen den 25. juni påtog Thomas Degn sig
opgaven at lave et overblik over, hvilke licenser der er tilgængelige. UUA foreslog, at
denne oversigt sammen med rapporten sendes ud i studienævnene. Der var desuden
ønske om, at rapporten formuleres som et uddannelsesstrategisk dokument, førend
det sendes i studienævnene.
Marianne Ping Huang vil undersøge, hvordan IT-forløbene er på KU, hvor bl.a. Nvivo
køres ud gennem bibliotekerne.

Det blev besluttet, at software-gruppen arbejder med en konkret handlingsplan for
implementering. DSBH orienterer og indkalder arbejdsgruppen.

7. Temaer til efterårets arbejde
UUA drøftede, hvilke temaer udvalget vil arbejde med i efteråret 2015 og besluttede
at arbejde med flg.:
- EVU, herunder forbedre samarbejdet med CUDiM.
- Institutionsakkreditering, herunder samarbejde med censorkorpset og aftagerpaneler. Der er også mulighed for at genoplive et arbejdende udvalg, der
har hovedfokus på dette.
- Internationalisering
- Rekruttering
- Arbejdsgrupper nedsat ifm. Uddannelseseftersynet F15
- Arts’ uddannelsesprofil
- Beskæftigelse
- Pædagogisk kompetenceudvikling
Der var ønske fra DPU om andre typer af nøgletal fra Studier med henblik på at kunne foretage en tættere monitorering. Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe
med Leo Normann Pedersen som formand. Gruppen skal derudover bestå af: Søren
B. Fransén, Eva Silberschmidt Viala, Liselotte Malmgart, Jody Pennington, Mette
Qvist Jensen og Nina Gøtzsche Thiele.
Orienteringer
8. Orienteringer fra Marianne Ping Huang, herunder
- Institutionsakkreditering E15
- Workshop med Betty Leask den 21. september
- DEA-vidensalon på Moesgaard om internationalisering den 22. september
- Prodekanens hyrdebrev
- Nyt fra UU AU
- Karrierecentrets evaluering af aktiviteter F15 samt aktiviteter i E15
9. evt.

