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Møde den 7. august 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: Jeppe Norskov Stokholm og Bente Lynge Hannestad 
Øvrige: Kristian Thorn og Kirsten Brusgård 
Gæster: Ander Hyldig (pkt. 2), Rikke Nielsen (pkt. 5), Louise Hauptmann (pkt. 7) 
 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden og referat (BE, kl. 13.00, 5 min)  
 
2. Årets ansøgertal og antallet af tilbudte pladser (BE, 13.05, 10 min) 
 
3. EDU IT (AH, kl. 13.15 40 min) 

 
4. Status for de strategiske midler (BE, kl. 13.55, 10 min.) 

Udvalget drøfter status for de strategiske midler en gang i kvartalet. 
 

5. International rekrutteringsindsats (BE, kl. 14.05, 20 min.) 
Som opfølgning på Udvalgets møde i marts forelægges udvalget et udkast til 
ramme for AUs internationale rekrutteringsindsats til justering og godkendelse. 
Det er hensigten, at rammen efterfølgende udfyldes af fakulteterne ift. initiativer, 
der understøtter AUs målsætninger i rammen. 
 

6. Interne retningslinier for studieaktivitetskrav for erhvervskandidater 
(KT, kl. 14.25, 10 min) 
Der er behov for at justere vores interne regler om studieaktivitetskravet, så reg-
lerne også kommer til at omfatte de kommende erhvervskandidater. Det drejer sig 
ikke om en større ændring af reglerne, men da der er tale om en kandidatuddan-
nelse normeret til 4 år, skal deres studieaktivitetskrav være lavere end det, der 
gælder for fuldtids kandidatstuderende (45 ECTS pr. studieår). Det forslås derfor, 
at studieaktivitetskravet for erhvervskandidater sættes til 20 ECTS pr. studieår.   

 
7. #Meetoo og udkast til disciplinære regler (BE, kl. 14.35, 15 min) 

Disciplinærregler: Drøftelse af tiltag ift. nyt udkast til disciplinære regler med hen-
blik på, at de disciplinære regler efterfølgende tiltrædes af UL  
#Meetoo: Opsamling og drøftelse af den videre proces vedr. arbejdsgruppens an-
befalinger. 
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8. Kommende møder (BE, kl. 14.50, 5 min.) 
Udvalget gennemgår dagsordener for kommende møder. 
 

9. Meddelelser (BE, kl. 14.55, 5 min.) 
 

10. Eventuelt 
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