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Mødedato: 25. januar 2022 
Mødested: Online 
Mødeemne: Uddannelsesforum Arts 
 
Deltagere:  
Medlemmer: Niels Overgaard Lehmann, Liselotte Malmgart, Lars Kiel Bertelsen, Anna Karlskov Skyg-
gebjerg, Leo Normann Pedersen, Merete Wiberg, Kirstine Helboe Johansen, Lone Koefoed Hansen, Pe-
ter Bugge. 

Øvrige deltagere: Louise Weinreich, Nina Thiele Zeiss, Terkel Rørkær Sigh, Aleksander Jensen, Katha-
rina Juhl Haslund, Rasmus Rosenkrands Holleufer (referent). 

Afbud: Tina Bering Keiding 

Gæster: Amalie Guldbæk Staggemeier. Deltager under punkt 6 

 1. Godkendelse af dagsorden 

Uddannelsesforum Arts godkendte dagsordenen. 

 

2. Opfølgning på og godkendelse af referat 

Uddannelsesforum Arts godkendte referatet. 

 

3. F22 i lyset af den nuværende Corona-situation 

Prodekan Niels Lehmann præsenterede rammerne for F22. Den nationale strategi un-

dergået et retningsskift mod en accept af høje smittetal, så længe indlæggelsestallet ikke 

stiger væsentligt. Udmeldingen om, at AU skal påbegynde tilbagevenden til kontorerne 

skal utvivlsomt ses i dette lys. Det forventes derfor i endnu højere grad, at vi trods de 

høje smittetal og går mod genåbning snarere end yderligere restriktioner. 

AU har under hele krisehåndteringen fulgt det princip, at man følger de restriktioner, 

man bliver underlagt, og de anbefalinger, sundhedsmyndighederne udsteder, men at 

AU ikke selv lægger til eller trækker fra. På den baggrund skal vi regne med at afvikle 

undervisning fysisk – også selvom det formentlig betyder mere smitte.  

Det gælder også undervisning på valgfag, selvom vi frem til 31.1. er underlagt kravet om, 

at vi skal sørge for, at undervisning foregår på ”faste hold”. Hvis den mod forventning 

fastholdes herefter, vil vi være nødt til i en periode at omlægge undervisningen på valg-

fag til online. Der er i udgangspunktet ikke noget krav om streaming, men såfremt det 

skønnes nødvendigt, kan undervisere i samråd med lokal ledelse beslutte dette.  Der vil 

utvivlsomt opstå mange situationer, som skal løses vha. den lokale afgørelseskraft og 

forventningsafstemning med de studerende.  

Udvalget tog præsentationen til efterretning og bemærkede, at kommunikation til stu-

derende om rammer for sommereksamen skal revurderes og være præcis 
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4. Proces for afsluttende pilotprojekt om studiestartsprøver v. Leo 

Normann Pedersen 

I forlængelse af UFAs drøftelser d. 16.11.2021, fremlagde Arts Studier oplæg til drøftelse 

af, hvorvidt fakultetet med fordel kunne afprøve model 2 (survey modellen) på alle stu-

dier, samt forslag til proces.  

 

Arts Studier præsenterede en ligeledes en model 3 ift. hvorledes SSP kan afvikles. Der 

var enighed om, at alle uddannelser, uanset tidligere anvendte modeller, anvender den 

foreslåede model 2. Under hensyntagen til ressourcetræk og forklaringsstyrke. UFA 

besluttede at fortsætte pilotprojektet yderligere to år Modellen evalueres efter to år. 

Evalueringen rammesættes af UFA. 

 

UFAs beslutning betyder, at der pr. 1.9.2022 i alle kandidatstudieordninger skal indar-

bejdes en SSP. Det vil sige, at der;  

 

 indsættes følgende tekstlinje under studiediagrammet:  

”Studiestartsprøve: Studerende, som er optaget på en A-linje ved sommeropta-

get 2022 og senere sommeroptag, skal bestå en studiestartsprøve. Prøven afvik-

les via digital eksamen.”  

 indarbejdes en SSP-eksamenskode på A-linjen i alle studieordninger (ikke syn-

lig i studieordningen, men i den studerendes digitale oversigt over uddannel-

sens prøver).  

 

Alle nyoptagne på en A-linje modtager i forbindelse med studiestart en mail til deres 

AU-mailadresse med anmodning om at udfylde et spørgeskema samt information om 

og instruktion i, hvordan de gennemfører studiestartsprøven ved at uploade et doku-

ment i Digital Eksamen. 

 

Der anvendes samme spørgeskema som i 2020 og 2021 (udformet af Arts Karriere i 

samarbejde med VEST). Arts Studier forestår al afvikling og registrering af resultater 

for prøven (jf. bilag 1). 

 

Udvalget udtrykte ønske om en justering af procesudkast. I fremlagte udkast synes der 

at være to SN behandlinger, i februar og april. Udvalget bad Arts Studier afklare om en 

orientering i februar og SN behandling i april, kunne være dækkende. 
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5. Evaluering af omlagt udbud af BA-prøver v. Leo Normann Peder-

sen 

Arts Studier fremlagde notat om den aftalte reduktion i udbuddet af prøver og bad UFA 

forholde sig til analysen af forhold omkring bachelorprojektet. 

 

Fakultetsledelsen på Arts besluttede i efteråret 2019 at reducere omprøveudbuddet på 

bacheloruddannelserne, så der udbydes to eksaminer årligt i stedet for tre (dog med 

undtagelse af førsteårsprøver, prøver på sidste semester af bacheloruddannelsen og prø-

ver med progressionskrav).  

 

Formålet er at skabe en bedre balance i fakultetets ressourceanvendelse. I februar 2020 

blev alle bachelorstuderende varslet om, at sommereksamen 2020 var sidste gang, de 

kunne gå til omprøve i både forårs- og efterårsfag.  

Det ændrede udbud betyder, at den studerende skal vente et år med at gå til omprøve, 

hvis den vedkommende ikke består til hverken den ordinære eller omprøven i den ter-

min, hvor den studerende har fulgt undervisning. 

Såfremt man ikke består i januar er der 14 dage til nyt forsøg. Her efter et år. Dispensa-

tionsmulighed skal beskrives tydeligere. Der er indbygget en sluse for de helt specielle 

tilfælde – de tilfælde som kan berettige udvidelse af maksimal studietid.  

UFA besluttede, at omprøveudbuddet kører et år mere og evalueres her efter. I den for-

bindelse skal det blandt andet afdækkes, hvorvidt det ændrede omprøveudbud af ba-

chelorprojektet har haft betydning for de studerendes mulighed for at gennemføre ud-

dannelsen på normeret tid. UFA tilsluttede sig det lagte princip om en udbredt dispen-

sationsmulighed. Der ud over besluttede UFA, at der i afdelingerne skal være en bred 

drøftelse af kvaliteten af den vejledning der skal hjælpe de studerende igennem BA-pro-

jektet. 

 

6. Status på ændring af regler for 2. og 3. prøveforsøg på speciale v. 

arbejdsgruppen 

Arts studier fremlagde udkast til revideret procesbeskrivelse og reviderede kommuni-

kationsplaner. UFA drøftede orienteringen og kommenterede særlige opmærksomheds-

punkter mhp. det afsluttende arbejde. 

 

Den foreslåede proces, adskiller sig, overordnet, fra den nuværende på følgende områ-

der: 

  Studerende skal ikke indsende deres vejledningsplan til UVAEKA (via Studieporta-

len), men direkte til vejleder,  

 Afdelingsleder/specialekoordinator skal ikke godkende vejledningsplaner – godken-

delsen ligger hos vejleder, 

  2. og 3. prøveforsøg igangsættes først 14 dage efter afleveringsfristen på det tidligere 

forsøg,  
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 Studerende, der ikke udfylder og får godkendt en vejledningsplan, skal senest ved-

hæfte planen som bilag ved aflevering af specialet, 

 Studerende, der ikke vedhæfter en vejledningsplan med en opgaveformulering, der 

kan godkendes af vejleder, bruger et prøveforsøg 

 

 

Udvalget drøftede det præsenterede udkast og gav følgende tilbagemelding til færdig-

gørelsen af arbejdet:  

 Vejledningen af faglige miljøer er et anliggende der skal håndteres på lokalt ni-

veau,   

 Præcisering af, ansvaret ligger hos den studerende. Godkendelsen af planen 

skal kunne dokumenteres, 

 Det bør afdækkes om indlevering af vejledningsplan kan digitaliseres og auto-

matiseres – så vejleder ikke er nødt til at håndtere kontrollen,  

 Processen skal også kunne rumme eksterne vejledere. 

Udvalget besluttede, at Amalie, Liselotte Malmgart og Merethe Wiberg laver en fælles 
gennemskrivning af det foreliggende udkast. Punktet drøftes igen på næste UFA-møde.  

 
 

7. Orientering vedr. årlig justering af kvalitetsprocesser v. Leo Nor-

mann Pedersen 

Arts Studier orienterede om de årlige justeringer til Arts kvalitetsprocesser mhp. drøf-

telse af særlige opmærksomhedspunkter.   

 

Udvalget tog orienteringen til efterretning med følgende bemærkninger: 

 Det bør præciseres, at godkendelse af indstillede eksterne eksperter godken-

des hos Studieleder mhp. endelig godkendelse hos Prodekan. 

 Kursusevalueringer bør fortsat indgå i årlig status og have en mere fremtræ-
dende rolle. Punktet skal undersøges nærmere. 
 
 

8. Orienteringer fra prodekanen (herunder fra Uddannelsesudvalget) 

Indlejret mobilitet som arbejdsform i Circle U 

Uddannelsesudvalget drøftede, på seneste møde, behov og muligheder for at øge de 

studerendes internationale eksponering gennem mobilitet indlejret i uddannelserne.  

udvalget konkluderede, at indlejret mobilitet kan fungere som ’dåseåbner’ for øget mo-

bilitet og internationalisering. Udvalget har i en initial runde identificeret faglige mil-

jøer, der kunne afprøve nye mobilitetsformater herunder indlejret mobilitet.  

 

Høring på vej om AU-tilgang til pædagogisk kompetenceudvikling 

Implementeringen af den nye stillingsstruktur og det nye nationale rammeværk for me-

ritering af undervisning anvendes bruges som afsæt for et yderligere løft af undervis-
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ningskompetencer på AU til gavn for både studerende, ansatte og universitetets strate-

giske mål om forskningsbaserede uddannelser i international topklasse. Uddannelses-

udvalget ved AU nedsatte derfor en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppens anbefalinger er pt. 

i høring på fakulteterne. Prorektor deltager på Arts FAKLED-møde d.27/1.2022. 

 

 

 

Hovedresultater fra seneste Zoom-kørsel 
Dataindsamlingen ifm. Danmarks Studieundersøgelse (uddannelseszoom og Lærings-

barometer) blev afsluttet ultimo 2021 og de første resultater er modtaget. På Arts har 

2.928 studerende deltaget, svarende til en svarprocent på 31,7.  Uddannelsesstrategisk 

Sekretariat arbejder på en offentliggørelse af data i Power BI i løbet af foråret 2022. 

 

Kvalitetsudvikling af projektorienterede forløb på vej 

Uddannelsesudvalget har med afsæt i BSS evaluering af projektorienterede forløb, 

drøftet perspektiverne for systematisk evaluering af projektorienterede på tværs af 

universitetet. Der vurderes at være et generelt behov for at arbejde videre med dette 

aspekt af kvalitetssikring af uddannelserne. 

 

Studenterrådsfokus på dimittendfejring 
Studenterrådet har ved flere lejligheder fremført ønsket om at udbrede fejringen af de 

studerende, når de afslutter deres uddannelser. De ønsker, at det bliver et værdigt og 

godt ”sidste møde” med AU, og de mener også, Der er forskellige traditioner for dimis-

sioner på tvær af uddannelserne på AU, hvorfor de ønsker, at AU kigger på, om det er 

muligt for flere – gerne alle – studerende at blive fejret ved dimission. 

 

Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. kvalitetssikring af EVU 
I forlængelse af Uddannelsesudvalgets drøftelse af EVU pilotundersøgelsen den 29. no-

vember har Uddannelsesstrategisk Sekretariat nedsat en arbejdsgruppe bestående af 

EVU studieledere fra hvert fakultet. De udpegede EVU studieledere skal bidrage til kva-

litetssikringen af koncept for EVU-undersøgelse, der foreslås udarbejdet pba. af både 

udsendelse af spørgeskema og indhentet data fra Danmarks statistik. EVU undersøgel-

sen skal bidrage til kvalitetsarbejdet, herunder den lovpligtige undervisningsmiljøvur-

dering, vise sammenhængen mellem uddannelse og arbejdsliv samt de studerendes til-

knytning til arbejdsmarkedet. Arts har indstillet Anna Karlskov Skyggebjerg, Studiele-

der og viceinstitutleder for uddannelse DPU. 

 

 

9. Kommende møder 

Seminar i uge 7 skydes og planlægges i maj. 

April mødet i Emdrup flyttes til marts 

 

10. Evt. 

Ingen punkter til evt. 
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