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Møde den 19. marts 2018, kl. 12:00 – 14:00 
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: Studenterrepræsentanter: Line Dam Westengaard og Sune Koch Rønnow 
(punkt 2), Lone Urbak (punkt 3) og Birgitte Højland (punkt 5) 
Afbud:  
 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden og referat (5 min.)  
 
2. Drøftelse med studenterrepræsentanterne i bestyrelsen vedr. studie-

nævnenes arbejde (BE/KB, kl. 12.05, 30 min.) 
På mødet i udvalget den 9. august 2016 blev det besluttet, at problemstillingen 
skulle drøftes på fakulteterne, og at der lokalt skulle foretages justeringer og ud-
vikling omkring studienævnenes introduktion til studienævnsarbejdet, årshjul 
omkring kvalitetsarbejdet og involvering af studienævnene i status og uddannel-
sesevalueringerne, hvorefter studenterrepræsentanterne skulle inviteres til en op-
følgende dialog. 

 
3. EKSTRA-ORDINÆR DRØFTELSE OM LOCK-OUT (BE/KT, kl. 12.35, 10 

min.) 
 
4. Drøftelse af kandidatoptag (BE, kl. 12.45, 40 min.) 

Drøftelse af kandidatoptagelsen med udgangspunkt i en beskrivelse af kandidat-
optagelsen på AU, dels som den ser ud i dag, dels i forhold til nuværende og kom-
mende problemstillinger og tendenser. 
 

5. Samtaleguide til uddannelser med få studerende (NOL kl. 13.25, 15 min.) 
ARTS har udarbejdet samtaleguide fra til uddannelser, der er for små til at have 
kvantitative data til drøftelsen ved statusmøderne, som fremlægges for udvalget af 
NOL. 

 
6. Udvikling af strategi for AUs gymnasiesamarbejde (BE, kl. 13.40, 10 min.) 

Udvalget for Uddannelse drøfter og kvalificerer udviklingen af en strategi for uni-
versitetets gymnasiesamarbejde 
 

7. Kommende møder (kl. 13.50, 5 min.) 
Udvalget gennemgår dagsordener for kommende møder 
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8. Status for projektorienterede forløb og erhvervsspecialer (BE, kl. 13.55, 

5 min.) 
Udvalget gennemgår status for arbejdet med akkrediteringsprocessen, EDU IT-
satsningen samt den strategiske rammekontrakt. 

 
9. Meddelelser 
 
10. Eventuelt 
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