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Referat 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 
Bilag: 1.1 Referat fra 30. september 2014. 
 

Referat godkendt. Dagsorden godkendt, dog spørgsmål til relevansen af pkt. 8. 
Det blev besluttet, at pkt. 8. fastholdes på dagsordenen.   

  
2. Siden sidst 

 
3. Dimensionering – den reviderede model  

V. Aske Dahl Sløk (afbud) 
Bilag eftersendt: Hovedelementer i dimensionering 
 

MPH orienterer om, at antallet af pladser på KA og BA er fastholdt i den nye model, 
men med længere indfasning. Der forventes at være en pulje på landsplan på ca. 300 
pladser på BA-niveau samt 100 på KA til brug for korrigering af uforudsete konse-
kvenser og fejl. Derudover 10 % fleksibilitet ift. optag af KA-stud. fra andre BA-
uddannelser.  
Fra den 17.-21. skal der forhandles bilateralt mellem AU og ministeriet. Det vil her 
blive afgjort, om KA-uddannelser uden en BA under sig skal influere på reduktionen 
af BA.  
Den mekaniske dimensioneringsmodel har været drøftet i studienævnene på 
Arts, og der er enighed om, at den mekaniske model kan anvendes for 2015. 

 
Fra IUP stilles spørgsmål til dels grupper, der endnu ikke har kandidater og dermed 
ikke arbejdsløshed (Int. Antropologi), dels gruppernes validitet.  
Der rejses desuden spørgsmål om, hvordan Arts løser den nuværende tendens til, at 
studerende optaget på KA ofte ikke dukker op, hvorved optaget er svært at tilpasse 
dimensioneringskravene.   

 
Optag på KA 
Det drøftes, om optagelseskriterier på KA-uddannelser kan besluttes i studienævnene 
eller af fakultetsledelsen. Normalt sker ændringer med et års varsel, men dette er 
formentlig ikke gældende her.  



 
MPH ønsker at nedsætte en Task Force til at undersøge optag. Gruppen skal bestå af 
studieledere, Mette Qvist, Jesper Sølund, Aske Dahl Sløk og Marianne Ping Huang.  

 
ADS/DSBH indkalder Task Force til møde og udarbejder en mødeplan for gruppen.   

 
De nye retningslinjer for optaget skal være på plads inden årsskiftet.  

 
4. Artsrådet på besøg 

Artsrådet fortæller om deres arbejde i 2014 og fokusområder i 2015. 
Sandwich og fælles diskussion om udfordringerne på Arts med hovedfokus på: 

o Dimensionering 
- Ønske om øget kvote 2 optag. Dette kræver øgede ressourcer til sam-

taler samt resulterer i endnu højere adgangskvotient på kvote 1. Æn-
dringer i kvote 2-ordning efterspørges.  

- Mobilitet og flerfaglighed 
- Aftagerpaneler   

 
o Fysisk og psykisk studiemiljø 

- Artsrådet har i foråret talt med de studerende om kvalitet og bidrag 
fra Artsstuderende. De mange valg på Arts kan have indflydelse på de 
studerendes stress-niveau. 

- Fysisk studiemiljø skal italesættes som arbejdsmiljø. De studerende 
efterspørger, at fx ændringer i undervisningsmåder afspejles i den fy-
siske indretning.  

- I det nye år skal der fokuseres på, hvilke dele af SMU14, der skal 
handles på.  

 
5. Timetalsprojekt  

V. Mette Qvist og Aske Dahl Sløk (afbud) 
Indberetning af timetal i november 2014 

 
Fra F15 skal alle uddannelser indberette undervisning og vejledning. I pilotprojektet 
tæller studiesekretærerne timer, derefter er skemaerne sendt ud til uddannelseskon-
sulenter, der har suppleret med øvrige aktiviteter.   
 
Aktiviteterne skal fremadrettet kunne skrives i Syllabus og trækkes derfra. Det skal 
kvalitetstjekkes, hvordan registreringerne skal tastes og trækkes ud.  
MQ vil sende en vejledning omkring registrering i Syllabus.  
 
2015 er sidste år med SIP-midler til projektet.  
  

6. Opfølgninger 
6.1 Projekt Fremdrift  



v. Jan Ifversen / Mette Q. deltager også 
Bilag 6.1.1: Opdateret PID  
Bilag 6.1.2: Inaktivitetsregler og maksimal studietid 
Bilag 6.1.3: Status på Fremdriftsprojektet 
Bilag 6.1.4: Notat om førsteårsprøven, Arts 
Bilag 6.1.5: Notat vedr. studiestartsprøve 
Bilag 6.1.6: Notat om dispensation 

 
På UU, AU var der diskussion om inaktivitet ift. bilag 6.1.2. Der er et ressourcetab ift. 
studerende, der tilmelder sig eksamen og ikke dukker op. Efterspørger retningslinjer 
for max inaktivitetsperiode. Maksimal studietid ønskes desuden indført på Arts, idet 
det ellers kan blive problematisk ift. fremdriftsreformen. Der bliver ikke en fælles AU 
beslutning om max. studietid.  
Forslag: 

• 3+1 (BA) og 2+1 (KA).  
• Inaktivitetsgrænse kan være 1,5 år.   

 
IUP efterspørger et skærpet aktivitetskrav i starten af uddannelsen, så de inaktive 
studerende opdages tidligere og kan frameldes studierne med det samme.  
 
Der er forslag om at opstille en forsinkelsesregel, hvor der er fokus på, hvor mange 
ECTS man kan være bagud. Der kan sættes ind på vejledningen.  
 
Det besluttes, at der indstilles en maks. studieperiode på + 1 år og en inaktivitets-
grænse på 1,5 år.  
 
Studiestartsprøven er ikke klar til indførelse i 2015.   
 

6.2. Institutionsakkreditering  
Bilag 6.2.1: Tidsplan for arbejdet vedr. institutionsakkreditering   
 

Der er en runde i gang, hvor det testes, om det giver mening at tale om indikatorer. 
Der har ikke været tid til at afholde workshops som ønsket. Disse vil blive afholdt i 
foråret.  

 
UUA er arbejdsgruppe for institutionsakkreditering, så der vil komme punkter i løbet 
af foråret.   
 
 

7. Erasmus+  
V. Jesper Qvistgaard 
Bilag 7.1. Erasmus orientering til Uddannelsesudvalget Arts 

 



JQ opfordrer til at invitere ham ud, hvis der er ønske om gode råd ift. ansøgninger til 
Erasmus+. Der henstilles til, at man oplyser Jesper om, hvis man ønsker at ansøge. 
Dette for at undgå, at der søges til sammenlignelige projekter fra samme pulje, da vi 
skal tilstræbe, at flere fra samme fakultet ikke ansøger i samme runde.  
 
I ansøgninger lægges der generelt vægt på, at projekter har effekter også efter pro-
jektperiodens ophør.  

 
Vedr. joint degrees kan der også rettes henvendelse til Ole Henckel.  

 
8. Softwareaftale til brug af analyseprogrammer  

V. Marianne Høyen 
Bilag 8.1: Spørgsmål om software til undervisningsbrug 

 
UUA kan ikke tage beslutninger vedr. budgetansvar.   
MPH vil spørge SN om tiltag og ønsker.  
 

9. Mulige indsatser for Arts’ uddannelser  
Bilag 9.1: Notatudkast om indsatser for Arts’ uddannelser   

Punktet udskydes 
 
Karrierecentret er bedt om et lille udspil omkring, hvordan Humaniora kan bidrage 
til arbejdsmarkedet. 
  

10. Orienteringer  
10.1 Studietal  
Bilag 10.1.1: Studietal til universitetsledelsen 2014 
Bilag 10.1.2: Bestand 2010-2014 
Bilag 10.1.3: Produktion af færdiguddannede 2010-2014  
Bilag 10.1.4: Antal optagne BA 2010-2014 
Bilag 10.1.5: Bestand af Full Degree 
Bilag 10.1.6: Antal optagne KA 2010-2014 
Bilag 10.1.7: Notat studietal 2014 

 
11. Mødeplanen  

Bilag 11.1: Mødekalender UUA, F15 
 

Tirsdag den 13. januar kl. 10-13 (ændret tidspunkt) 
Tirsdag den 17. februar kl. 11-14 
Tirsdag den 24. marts kl. 10-15 – Temamøde 
Tirsdag den 14. april kl. 12-15 (OBS! Mødet afholdes i Emdrup) 
Tirsdag den 26. maj kl. 12-15 
Tirsdag den 23. juni kl. 12-15 
 



12. Evt. 
 


