Uddannelsesudvalgsmøde, Arts
Møde den 13. januar 2014 kl. 10.00-13.00
Aarhus. Bygning 1431, lokale 021-023

Deltagere:
Medlemmer af UU, Arts
Gæster:
Jacob Buch

1. Godkendelse af referat og dagsorden
Bilag: 1.1 Referat fra 16. december 2014

2. Siden sidst og opfølgning
IUP fremsender snarest en revideret indstilling vedr. grænseværdier til fakultetssekretariatet.
Jan Ifversen orienterede om, at fakultetsledelsen har tiltrådt indstillingen
vedr. maksimale studietider og fælles regler for inaktivitet. VEST arbejder
med en implementeringsplan og forbereder, at overgangsordninger aftales
med studielederne.
3. Dimensioneringsarbejdets fase 2 (10.10-10.30)
Marianne Ping Huang orienterede om drøftelse vedr. uddannelseseftersyn i
fakultetsledelsen, bl.a. om det lidt bredere scope for eftersynet end den tidligere formulerede lidt pessimistiske tilgang. LSU og AR drøfter processen i
dag (13/1-15).
Der er i udvalget bekymring for om tidsplanen kan holdes, bl.a. har studienævnene endnu ikke konstitueret sig. Alle anerkender at tidsplanen er stram,
men også at det er nødvendigt. I det omfang det er nødvendigt af praktiske
årsager, må studienævnene komme med i anden runde.
Det er institutlederne og institutledelserne som er omdrejningspunktet for de
lokale processer.
I forhold til det praktisk/tekniske, så er der en proces i gang på institutterne
mht. fastsættelse af prioriteringskriterierne for optag på KA i 2016.
Der efterspørges et årshjul for alle de processer som har betydning for dimensionering. Studier og dekansekretariatet udarbejder et overblik.
4. Tilvalg- og BA-struktur (10.30-10.50)

Referat

V. Lars Kiel Bertelsen
Bilag 4.1: Rapport, Gode BA-tilvalg og bedre uddannelsesstruktur
Johnny Laursen deltog under dele af punktet.
Lars Kiel Bertelsen præsenterede rapporten, herunder bl.a. den kvantitative
og kvalitative tilgang med fokusgrupper. En af de overordnede konklusioner
er, at alle/mange er glade for vores model og ingen ønsker sig monofaglige
bacheloruddannelser eller frit valg på valgfag. Dermed ikke sagt, at der ikke er
udfordringer, bl.a. med forsinkelser i forbindelse med overgange. Marianne
Ping Huang kvitterede for den gode rapport, og særligt for at rapporten tager
den studerendes blik på det gode tilvalg.
Der blev opfordret til at rapporten kommer bredt ud på afdelingerne og bidrager kvalificerede til de diskussioner som skal foregå i relation til uddannelseseftersynet.
Johnny Laursen understregede, at fakultetsledelsen gerne vil høre mere om
rapporten, når udvalget vurderer at tiden er moden til det. Samt at der også i
forbindelse med bl.a. tilvalgene kan være noget at hente i forbindelse med
uddannelseseftersynet.
Der blev opfordret til, at rapportens kvalitative del betegnes en pilotundersøgelse, pga. dens begrænsede omfang.
Et underudvalg (Uddannelsesudvalget minus IUP) under uddannelsesudvalget afholder snarest et møde om rapporten med henblik på at ledsage rapporten med udvalgets indstillinger til rapportens anbefalinger.
Med mindre formuleringsmæssige ændringer bringes rapporten videre til fakultetsledelsen, med henblik på oplysning og med henblik på at fakultetsledelsen kan beslutte videre arbejde med fx yderligere undersøgelser.
Dekansekretariatet finder hurtigst muligt frem til tid og sted og indkalder til
mødet.

5. Kvote 2 optag ( 10.50-11.10)
Bilag 5.1. Kvote 2 optag (også sendt til UUA den 17.12.14)
6. Projekt Fremdrift- tilmelding til valgfag og overgange til fremdriftsvilkår (11.10-11.30 )
Bilag 6.1: Indstilling, Principper for tilmelding BA12 og KA13
Bilag 6.2: Indstilling, Principper for tilmelding BA13 og KA14
Bilag 6.3: Notat, Tilmelding til valgfag
Bilag 6.4: Uddybende information vedr. tilmelding af studerende til undervisning fra
efteråret 2015
Kort redegørelse fra Jacob Buch.

Opfordring til at alle studerende skal prioritere mellem valgfag og at der skal sættes
adgangsbegrænsning på alle valgfag, samt til at der sikres pladser til udvekslingsstuderende.
Udvalget havde en længere diskussion om hvorvidt de studerende kan vælge om efter
valg af valgfag. Der var opbakning til alle indstillingerne, dog under forudsætning af,
at der evalueres på beslutningen senest i foråret 2016, samt at manglende tilgængelighed af studieinformation
Pause og sandwich (11.30-11.45)
7. Studiemiljøundersøgelsen 2014 – tilbagemeldinger fra studienævn
(11.45-12.00)
Bilag 7.1: Tilbagemelding fra Studienævnet på Teologi
Bilag 7.2: Tilbagemelding fra Studienævnet ved Æstetik og Kommunikation
Bilag 7.3: Tilbagemelding fra Studienævnet ved Kultur og Samfund
UDGIK
8. Aftagerpaneler på Arts (12.00-12.15)
Status vedr. nedsættelse af nye aftagerpaneler på Arts
UDGIK
9. Studietidsmodellen (12.15-12.30)
Eventuelle bilag eftersendes
Dekan Johnny Laursen deltog under punktet.
Dekanen orienterede kort om baggrunden for studietidsmodellens udmøntning på
AU. Resultatet er, at en del uddannelser på Arts skal reducere dem gennemsnitlige
studietid med mere end det var tilfældet i ministeriets model.
Nogle af uhensigtsmæssighederne mht. bl.a. propædeutik er blevet viderebragt til
ministeriet. Det forventes dog ikke, at kravene forsvinder, men der er forhåbninger
om kompenserende foranstaltninger for fx sprogfag.
Dekanen påskønnede samarbejdet med administrationen og understregede vigtigheden af, at også administrationen spiller aktivt med i forbindelse med både dimensionering og fremdriftsreform.
10. Orienteringer
10.1 Samarbejdet med UC VIA (12.30-12.40)
Bilag 10.1.1: Oversigt over samarbejder mellem AU og VIA
Bilag 10.1.2: Rigsrevisionens forundersøgelse af sammenhæng
og fleksibilitet i uddannelsessystemet
Bilag 10.1.3: Internt diskussionsoplæg, Afdækning ifm. Rigsrevisionens forundersøgelse

Bilag 10.1.4: AU’s udviklingskontrakt 2015-2017
10.2 Nyt fra UU AU (12.40-12.50)
Bilag 10.2.1: Foreløbigt program for UU AU’s strategiseminar 2015
10.3 Forretningsudvalget for Institutionsakkreditering, Arts
(12.50-12.55)
Kort orientering om UUA’s rolle ift. FU IA, Arts
Bilag 10.3.1: Opdateret mødeplan FU IA, Arts F2015
UDGIK
11. Møder i Uddannelsesudvalget Arts, F2015 (12.55-13.00)
Herunder forslag til indhold til tema-mødet i marts.
Tirsdag den 17. februar kl. 11-14
Tirsdag den 24. marts kl. 10-15 (Temamøde)
Tirsdag den 14. april kl. 12-15 – mødet afholdes i Emdrup
Tirsdag den 26. maj kl. 12-15
Tirsdag den 23. juni kl. 12-15
12. Evt.

