
 

1. Godkendelse af referat og dagsorden, siden sidst og opfølgning  

Referatet blev godkendt. 

 

2. Undervisningsevaluering Arts  

Undervisningsevaluering behandles i UU AU mandag den 29. juni.  

  

Peter Thuborg orientrede om, at AU-gruppen skal tage stilling til 3-4 fællesspørgs-

mål, samt hvilket system der skal anvendes. Parallelt med dette arbejder Arts-

gruppen videre og undersøger bl.a. BSS’ løsning med modulet Black Board Blue til at 

understøtte evalueringen og især rapportgenerering på grundlag af data.  

Arbejdsgruppen på Arts vil komme med et udkast til temaer/spørgsmål, der kan være 

fælles for alle tre institutter. Disse skal behandles i studienævnene i september. Tids-

punktet vil blive sammentænkt med AU-processen. 

 

Der vil være mulighed for, at underviserne individuelt kan stille spørgsmål specifikt 

relateret til egen undervisning.  

 

Erfaringen fra BBS’ pilot er, at de startede ud med 26 spørgsmål, men har reduceret 

antallet til 13 mhp. at øge deltagelsen samt give plads til kvalitative kommentarer. 

Der er fuld implementering af systemet på BSS i efterår, mens Arts kan starte pilot-

forsøg.  

 

Der blevet stillet spørgsmålstegn ved at inkludere kvantitative og kvalitative svar i 

samme undersøgelse.  

 

Det blev besluttet, at det ikke er nødvendigt med flere medlemmer i gruppen.  

 

3. Fælles møde med censorformænd  

Der er en forpligtelse til årligt at afholde møder for censorformændene. I år er det be-

sluttet at gøre dette i samarbejde med de andre HUM-fakulteter på KU, RUC,  AAU 

og SDU.   

Deltagerkredsen fra Arts er prodekan, studieledere, rådgiver, studiechef og Arts Stu-

diers censoransvarlige. Der i alt 62 censorformænd.   

 

Forslag til dagsorden kan sendes til MPH og LM.  

Mødet er planlagt til den 23. september og til at finde sted på KU. 

 

Møde den 23. juni 2015 kl. 12.00-15.00 

Emdrup, lokale D 120 (link til Aarhus 1431-015) 

 

 

Deltagere: 

Medlemmer af UU, Arts 

 

Afbud: Søren B. Fransén.  

 

 

 

Noter 



Når der foreligger en dagsorden, bliver denne præsenteret for UUA.  

 

4. 1-årige uddannelsesstatusser  

1-årige statusser 

Der blev givet en status på arbejdet med de 1-årige evalueringer i studienævnene. Der 

var enighed om, at materialet er godt, og at data har været med til at belyse nye op-

mærksomhedspunkter. Det blev bragt videre, at flere afdelingsledere har givet udtryk 

for, at behandlingen af materialet falder på et tidspunkt, hvor der er mange andre op-

gaver i studienævnene. For at sikre en grundig behandling, samt at de studerende 

deltager, blev det på denne baggrund foreslået, at de 1-årige evalueringer fremover 

behandles på et andet tidspunkt end i juni. Det blev besluttet at holde fast i, at tilba-

gemeldingerne skal foreligge 30. juni, da det for nogle er svært at nå tidligere. Der op-

fordres dog til, hvor det er muligt, at behandle evalueringerne før juni af hensyn til de 

studerendes mulighed for at deltage.  

 

På DPU var de 1-årige statusser endnu ikke blevet behandlet i SN, men bliver be-

handlet den 7. juli.  

 

Der var desuden ønske om, at eksamensresultaterne fremgår for hele året.  

 

Det blev foreslået, at de 1-årige statusser tænkes ind i et årshjul, hvor de bl.a. sam-

mentænkes med de strategiske projekter.  

 

Seminardagen om initiativer vedr. uddannelse 

Målet med seminardagen er at skabe synlighed om nye projekter og erfaringsudveks-

le. Det blev foreslået at lave speedoplæg samt at have en keynote speaker udefra.  

 

Der blev stillet spørgsmålstegn ved, om seminaret søger at omfavne for meget på én 

gang. 

 

Der var opbakning til formen med speedoplæg. Der var også opbakning til, at der 

kunne være en keynote udefra, givet at seminaret ikke har form af at være en ’ar-

bejdsdag’.   

 

 

Det blev stillet forslag om, at seminardagen i stedet tager udgangspunkt i, at fakul-

tetsledelsen kommer med et oplæg om ’best practice’. Der blev ligeledes stillet forslag 

om, at seminaret ikke skulle generere nye projekter, men belyse allerede igangsvæ-

rende projekter og praksisser. 

 

Det blev besluttet at spørge studienævnene om relevante undertemaer inden for de 

tre temaer, der i forvejen arbejdes med.  

 



Det blev besluttet, at uddannelseskoordinatorerne ikke skal med, da deltagerkredsen 

da bliver for stor.  

 

5. Status på arbejdsgrupper 

 

Arbejdsgrupperne har deadline i oktober. Gruppernes arbejde er klar til studieord-

ningsændringer i 2016, hvorfor der blev opfordret til, at kun helt nødvendige ændrin-

ger gennemføres allerede nu.  

 

Der bliver en udskiftning i gruppen vedr. specialer fra IKS på Karen Gram-

Skjoldagers plads. Når kommissoriet for specialegruppen er opdateret, sendes det 

blot rundt til orientering til UUA-medlemmer og ikke til genbeslutning i udvalget.  

 

6. Strategiske projekter – status og afrapportering 

Projekterne er blevet godkendt i UU AU. Der er en række deadlines, der skal overhol-

des: 

 Den 10. august skal alle bevillingshavere fremsende en status på anvendelsen af 

midlerne til Dinna (dsbh@au.dk) og Aske (ads@au.dk), som sender videre til Po-

litik og Strategi. Der skal ligeså fremsendes måltal for anvendelse af midlerne, 

hvis det ikke allerede er gjort. Dette vil sige kvantitative og kvalitative mål for, 

hvilken forskel tiltaget kommer til at gøre. ADS hjælper med dette.  

Det skal ske i fremsendte skema (bilag 6c). 

 

 Primo oktober skal alle bevillingshavere redegøre for, hvordan de konkret anven-

der midlerne, så der er mulighed for en sidste omfordeling. 

 

 Primo 2016 skal bevillingshaverne fremsende afrapportering af midlernes anven-

delse og indfrielse af de mål, der er opsat. 

 

7. Profilfag  

v. Ken Henriksen 

Der blev fremhævet to problemstillinger i forbindelse med profilfag: 

1. Der er uklarheder i formuleringen og fortolkningen af 10 ECTS-fagene, herunder 

krav om erhvervsrettethed.  

2. Der er en udfordring ift. at bruge profilfagssemestret til at fremme specialeproces-

sen.  

 

Derudover er der uklarheder ift., om profilfag kan anvendes til summer schools.  

 

Drøftelsen om profilfag vil blive taget op i efteråret sammen med andre uddannelses-

strukturelle emner.  

 

8. Orienteringer fra formanden, herunder  

-Status på Black Board 



De studerende er på BB, og mange VIP’ere har allerede deltaget i kurser på CUDiM. 

Der er møde i den lokale styregruppe den 30. juni.  

-Nyt fra UU AU  

 

9. evt.  


