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Møde den 23. august 2018, kl. 10:00 – 13:00 
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: Arnold Boon (pkt. 2) og Anders Hyldig (pkt. 6) 
Afbud: Berit Eika 
 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden og referat (BE, kl. 10.00,5 min.)  
 
2. Campus 2.0 (AB, kl. 10.05, 40 min)  

Orientering vedr. Campus 2.0 og status på den videre proces.  
Hvordan gør vi bedst uddannelsesområdet gældende i processen, og hvordan og i 
hvilket omfang skal prodekaner, studieledere, uddannelsesledere, undervisere og 
andre fagpersoner inddrages?  
 

3. Erfaringsudveksling om aftagerpaneler (BE, kl. 10.45, 30 min.) 
Som opfølgning på karriereklar-aktiviteterne i 2017 udveksler Udvalget for Ud-
dannelse erfaringer med organisering af og arbejde med aftagerpaneler.  

 
4. Proces for nye uddannelser (KT, kl. 11.15, 10 min) 

Udvalget for Uddannelse har i januar og maj 2018 drøftet processen for ansøgning 
om nye uddannelser. Uddannelsesstrategisk sekretariat har på baggrund heraf og 
efter yderligere dialog med hvert af fakulteterne udarbejdet en ny procesbeskri-
velse mhp. godkendelse i udvalget. 

 
5. Rammekontraktens krav til uddannelsesområdet (BE, kl. 11.25, 45 min) 

Den strategiske rammekontrakt rummer mål om at øge de studerendes læringsud-
bytte og at forberede de studerende bedre til arbejdsmarkedet. På mødet tager ud-
valget en initial drøftelse af, hvordan arbejdet med målene organiseres og følges. I 
relation hertil følges op på årsrapporten 2017 og planlægning af styrelsens institu-
tionsbesøg efteråret 2018. 
 

6. Indstilling vedr. strategiske midler ift. EDU IT (BE, 12.10, 10 min)  
LUKKET PUNKT 
Godkendelse af indstilling vedr. strategiske midler ift. EDU IT. 
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7. Kommende møder (BE, kl. 12.20, 10 min.) 
Udvalget gennemgår dagsordener for kommende møder. 
 

8. Meddelelser (BE, kl. 12.30 10 min.) 
 

9. Eventuelt (BE, kl. 12.40, 5 min.) 
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