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Uddannelsesudvalgsmøde 13.00-15.30 1520-732 City View 

 
Faste deltagere Berit Eika (formand), Lise Wogensen Bach (HE), Finn Borchsenius (Tech), Ni-

els Overgaard Lehmann (AR), Kristine Kilså (Nat), Morten Rask (BSS) Frede-
rik Langkjær (AU Uddannelse)  

Observatør Anne Mette Mørcke 
Gæster Punkt 4: Grith Thagaard Loft og Lotte Skovborg; Punkt 6: Maria Juhler Mai-

bom 
Referent Ulrik Nørgaard Rønsbo (Universitetsledelsens Stab) 

 
 
 
Nr. Dagsordenspunkt 
 1 Godkendelse af dagsorden og referat  
 Dagsorden og referat blev godkendt.  
 Til drøftelse  
2 Evaluering af projektorienterede forløb hos BSS 
 Morten Rask præsenterede udvalget for BSS’ erfaringer med evaluering af projektorienterede 

forløb på civilingeniøruddannelsen i teknologibaseret forretningsudvikling og diplomingeni-
øruddannelsen i Global Management and Manufacturing. Evalueringerne er generelt gode og 
BSS gennemfører i efterårssemestret evaluering af de projektorienterede forløb på 
cand.merc.-uddannelsen, som har flest projektorienterede forløb. Uddannelsesudvalget tog 
orienteringen til efterretning og drøftede kort perspektiverne for systematisk evaluering af 
projektorienterede på tværs af universitetet. Der er et generelt behov for at arbejde videre 
med dette aspekt af kvalitetssikring af uddannelserne.  

3 Hovedresultater fra Danmarks Studiemiljøundersøgelse 
 Udvalget tog de foreløbige resultater fra Danmarks Studiemiljøundersøgelse til efterretning. 

Resultaterne viser i vid udstrækning stabilitet i sammenligning med de foregående år fraset 
de studerendes gennemsnitlige tidsforbrug på uddannelsesaktiviteter. Sidstnævnte viser ned-
adgående tendens. Fakulteterne vil snarest få de uddannelsesspecifikke data.  

4 Circle U.: Indlejring af mobilitet i uddannelserne 
 Projektleder Lotte Skovborg præsenterede udvalget for behov og muligheder for at øge de stu-

derendes internationale eksponering gennem mobilitet indlejret i uddannelserne. Medlem-
merne af udvalget var enige om, at indlejret mobilitet kan fungere som ’dåseåbner’ for øget 
mobilitet og internationalisering. Udvalget tog en initial runde for at identificere faglige mil-
jøer, der kunne afprøve nye mobilitetsformater herunder indlejret mobilitet. Circle U. projek-
tet indebærer ekstra muligheder for support til at udvikle mobilitetsfremmende samarbejder 
med Circle U.-partnerne. 

5 Oplæg om internationalisering på HE 
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 Lise Wogensen Bach orienterede om Health’s internationaliseringsinitiativer, der bl.a. tæller, 
at Health tilbyder fagpakker på 30 ECTS-point på engelsk og 10 nye udbud på Summer Uni-
versity 2021 og 2022. Udvalget blev også præsenteret for de mange konkrete aktiviteter, som 
Health har gennemført i regi af Circle U.  

6 Delrapport om virksomheders incitamenter for at engagere sig i studenterrela-
terede projekter 

 Udvalget drøftede de præliminære resultater fra ”Undersøgelse af virksomheders incitamen-
ter for at engagere sig i studenterrelaterede projekter” og gav input til den kvalitative dataind-
samling. Konkret efterspurgte udvalget, at interviewguiden suppleres med et spørgsmål, der 
adresserer, hvornår samarbejdet med studerende er attraktivt samt at undersøgelsen også be-
lyser, om virksomhederne anvender de projektorienterede forløb til at screene studerende til 
senere ansættelse i studiejobs. Maria Juhler Maibom videregav efter mødet udvalgets input til 
Epinion. Udvalget præsenteres på sit møde den 24. marts for den samlede rapport med de en-
delige resultater af undersøgelsen. 

  
 Faste punkter  
7 Kommende møder 
 Udvalget tiltrådte udkastene til dagsordener for møderne den 13. og 1. februar 2022.   

 
  
8 Eventuelt 
  

 


