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Møde den 16. januar 2018, kl. 13:00 – 15:00 
Lokale: Rektoratets mødelokale 
Møde i Udvalget for Uddannelse 
 
Medlemmer: Berit Eika (formand), Finn Borchsenius (ST), Charlotte Ringsted (HE), 
Niels Overgaard Lehmann (AR) og Per Andersen (BSS) 
Sekretariatsunderstøttelse: Lajla Johansen, Bente Lynge Hannestad 
Øvrige: Kristian Thorn, Kirsten Brusgård 
Gæster: Frederik Langkjær, Marianne Kjær og Astrid Gad Knudsen (punkt 4-6) 
 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden og referat (5 min.)  
 
2. EDU IT handleplaner (BE/KB, kl. 13.05, 10 min.) 
Udvalget drøftede foreløbige udkast til handleplaner på deres møde den 14. november. 
På mødet fremlægges de endelige handleplaner til drøftelse. 
 
3. Strategiske midler 2018 (BE, kl. 13.15, 15 min.) 
Udvalget drøfter status for de strategiske midler en gang i kvartalet. 
 
4. Status på Environmental Science uddannelserne (kl. 13.30, 10 min.) 
I forlængelse af Universitetsledelsesmødet d. 3. januar giver Finn status på, hvordan og 
i hvilket omfang de tre betingelser for godkendelse af prækvalifikationsansøgningerne 
er imødekommet og orienterer kort om den videre proces frem mod ansøgningen. 
 
5. Orientering om igangværende ansøgninger om nye uddannelser i for-

året 2018 (kl. 13.40, 10 min.) 
Per og Finn orienterer om de interne planer for arbejdet med HA (psyk) og Cand.merc. 
(psyk) (Per) samt bacheloruddannelserne i bygning og bygningsdesign (Finn). Herun-
der planer for aftagerinddragelse, administrativ understøttelse og procesplan. 
 
6. Drøftelse af processen for nye uddannelser (BE, 13.50, 45 min.) 
Med udgangspunkt i den eksisterende proces for godkendelse af nye uddannelser, ta-
ger udvalget en indledende drøftelse af, hvilke elementer i processen der eventuelt 
kan/skal justeres fremadrettet. Drøftelsen fungerer som afsæt for udarbejdelse af en 
justeret proces, der skal godkendes endeligt i udvalget i foråret 2018. 
 
7. Aarhus Universitets rolle i Frivillighedshovedstadsåret 2018 (BE, kl. 

14.35, 15 min.) 
Aarhus er udnævnt som Frivillighedshovedstad i 2018. Udvalget skal drøfte eventuelt 
engagement i dette. 
 
8. Kommende møder (kl. 14.50, 5 min.) 
Udvalget gennemgår dagsordener for kommende møder 
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9. Status for akkrediteringsproces, EDU IT-satsning og strategisk ram-

mekontrakt (BE, kl. 14.55, 5 min.) 
Udvalget gennemgår status for arbejdet med akkrediteringsprocessen, EDU IT-sats-
ningen samt den strategiske rammekontrakt. 
 
10. Meddelelser og læs-selv 
 
11. Eventuelt 
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