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Møde den 2. 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: Jette Riis, Bente Lynge Hannestad 
Øvrige: Kristian Thorn, Kirsten Brusgård 
Gæster:  
Afbud:  

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden og referat (5 min.)  
 
2. Høring. Strategisk rammekontrakt (BE, kl. 13.05, 15 min.) 
Strategipapir og rammekontrakt senedes i høring den 4. december med en frist for af-
levering af høringssvar den 10. januar 2018, og udvalget drøfter høringssvaret.  
 
3. Registrering af undervisningsaktiviteter i PURE (PA, kl. 13.20, 15 min.) 
PA giver et oplæg til drøftelse af registrering af undervisningsaktiviteter i PURE på AU. Op-
lægget tager afsæt i arbejdsgruppe under RUP, hvor PA har deltaget. Arbejdsgruppen af-
rapporterede på møde i RUP d. 24. oktober, og UFU skal drøfte, hvordan det håndteres på 
AU. 
 
4. Uddannelsesberetning (BE/KB, kl. 13.35, 10 min.) 
Godkendelse af uddannelsesberetning i forlængelse af den årlige opfølgning den 15. de-
cember og forud for fremsendelse til drøftelse i universitetsledelsen den 10. januar. 
 
5. Sprogstrategi (NOL, kl. 13.45, 15 min.) 
 
6. Undersøgelse af de studerendes holdninger til datainformeret læring 

(kl. 14.00, 10 min.) 
Danmarks Akkrediteringsinstitution er i gang med at planlægge en undersøgelse af de 
studerendes holdninger til brugen af learning analytics og har forespurgt, om vi er inte-
resserede i at deltage. 
 
7. 60 ECTS specialer på HE (CR, kl. 14.10, 25 min.) 
På HE har Kandidatuddannelserne i henholdsvis Folkesundhedsvidenskab og Idræt 
har udarbejdet kort skitse til format for eksperimentel speciale (60 ECTS) på de re-
spektive uddannelser. UFU bedes give deres input til det videre arbejde. 
  
8. Kommende møder (kl. 14.35, 10 min.) 
Udvalget gennemgår dagsordener for kommende møder 
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9. Status for akkrediteringsproces, EDU IT-satsning og strategisk ram-
mekontrakt (BE, kl. 14.45, 10 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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