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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 og Bente Lynge Hannestad
Øvrige: Kristian Thorn og Kirsten Brusgård
Gæster: Frederik Langkjær, Marianne Kjær og Astrid Gad Knudsen (punkt 4-6)

1. Godkendelse af dagsorden og referat
Referat og dagsorden godkendt.

Som opfølgning omdelte BE udkast til ledelsespåtegning, der er udarbejdet i forbindel-
se med universitetsledelsens opfølgning på årets uddannelseskvalitetsprocesser, og KT 
orienterede om henvendelse fra Uddannelsesgruppen i regi af Danske Universiteter til 
Danmarks Akkrediteringsinstitution vedrørende undersøgelse om datainformeret læ-
ring.

2. EDU IT-handleplaner
Udvalget drøftede de foreløbige udkast til handleplaner på deres møde den 14. novem-
ber, og på dette møde blev de endelige handleplaner, der er godkendt af fakultetsledel-
serne, fremlagt til orientering.

Handleplanerne tilgår universitetsledelsen til orientering som afrapportering for ud-
viklingskontrakten, som anses at være opfyldt på dette punkt. Handleplanerne vil end-
videre danne afsæt til den strategiske rammekontrakt.

Udvalget drøftede og var enige om, at indsatsen med redesign af undervisningsforløb i 
relation til EDU IT fremadrettet skal have enslydende måleparametre. Retningen for 
det videre arbejde med handleplanerne vil blive drøftet på udvalgets strategidag den 
18. januar. 
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Bestyrelsen har på deres møde i december anmodet om en redegørelse for ressource-
forbruget ifm. EDU IT, og en sådan skal fremlægges på bestyrelsens møde den 11. 
april. Alle hovedområder skal derfor udarbejde et estimat over ressourceforbruget. I 
forlængelse heraf drøftede udvalget formatet for indrapportering af EDU IT-ressource-
forbrug på fakulteter og institutter.

Det blev besluttet, at ARTS og ST vil komme med et bud på, hvordan opgørelsen kan 
tage sig ud, og det endelige format for indrapportering af ressourceforbrug vil blive 
drøftet på et kommende møde. De to hovedelementer i ressourceforbruget er indsat-
sen på de universitetspædagogiske centre og fagpersonernes indsats med redesign, og 
ressourceforbruget på dette må basere sig på et skøn.

3. Strategiske midler 2018 
Punktet var lukket.

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

4. Status på Environmental Science-uddannelserne
I forlængelse af Universitetsledelsesmødet d. 3. januar gav FB en status på, hvordan og 
i hvilket omfang de tre betingelser for godkendelse af prækvalifikationsansøgningerne 
er imødekommet. FB orienterede kort om, ansøgninger indsendes ikke til RUVU for 
nuværende, da KU har bedt om afklaring af en række forhold i relation til afvikling af 
undervisning på Campus Frederiksberg.

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

5. Orientering om igangværende ansøgninger om nye uddannelser i for-
året 2018

De fremlagte tidsplaner for arbejdet med HA (psyk) og Cand.merc. (psyk) (PA) samt 
bacheloruddannelserne i bygning og bygningsdesign (FB) betragtes som taget til efter-
retning.

BE orienterede om, at det ved seneste drøftelse i universitetsledelsen er afklaret, at 
universitetsledelsen træffer beslutning om eventuelle ændringer i uddannelsesporte-
føljen, mens Udvalget for Uddannelse herefter har kompetence til at træffe afgørelse 
om kvaliteten af ansøgningen til RUVU, herunder særligt dokumentationen af behov.

6. Drøftelse af processen for nye uddannelser 
Med udgangspunkt i den eksisterende proces for godkendelse af nye uddannelser drøf-
tede udvalget, hvilke elementer i processen der eventuelt kan/skal justeres fremadret-
tet. Drøftelsen fungerer som afsæt for at udarbejde en justeret proces, der skal godken-
des endeligt i udvalget i foråret 2018.
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Frederik Langkjær fra AU Uddannelse, Uddannelsesudvikling og -kvalitet, gennemgik 
proces for udviklingen af nye uddannelser. Selve processen fra start til endelig godken-
delse af uddannelsen i RUVU løber over 2,5 år. KRTH pointerede, at AU Uddannelses 
kerneopgave i udviklingen af nye uddannelser er at yde processtøtte.

Udvalget drøftede processen for udvikling af nye uddannelser med følgende bemærk-
ninger:
 FB påpegede, at der er behov for et fast track. Eksempelvis i forbindelse med ud-

viklingen af ingeniøruddannelser, hvor ansøgningerne vil ligne hinanden meget.
 PA pointerede, at relevans skal være tydeliggjort side om side med de strategiske 

overvejelser om den samlede uddannelsesportefølje.
 CR bemærkede, at forskningsdækningen skal indgå tidligt i forløbet – gerne allere-

de i forbindelse med den strategiske drøftelse, så man sikrer, at der er et forsk-
ningsmiljø omkring uddannelsen.

 NOL fremførte, at hvis udvalget har ansvaret for at træffe afgørelse, er det afgøren-
de, at de får mulighed for at drøfte kompetenceprofil og uddannelsens indhold, in-
den det gøres til genstand for en behovsundersøgelse.

Udvalget drøftede endvidere, om det vil være mest hensigtsmæssigt med en eller to be-
handlinger i UFU. Drøftelsen mundede ud i konsensus om, at der bør være en behand-
ling i UFU tidligt i forløbet samt en behandling 3-4 uger før deadline til RUVU.

AU Uddannelse indarbejder udvalgets kommentarer og vil præsentere en revideret 
procesplan for udvalget på et senere møde.

Udvalget tog desuden hul på drøftelsen af processen fra godkendelse i RUVU til udbud 
af uddannelsen. Dette skal til drøftelse i udvalget på et kommende møde.

7. Aarhus Universitets rolle i Frivillighedshovedstadsåret 2018
Aarhus Kommune er udnævnt som Frivillighedshovedstad i 2018. Udvalget drøftede et 
eventuelt engagement i dette og besluttede, at der arbejdes videre med  anerkendelse 
af frivillige studerende og afholdes et AU-arrangement.

Det vurderes ikke, at der i øvrigt er ressourcer til stort engagement i Frivillighedsho-
vedstadsåret 2018. Samtidig er det oplagt, at universitetet qua sit samarbejde med 
kommunen engagerer sig i et vist omfang.

8. Kommende møder
Udvalget gennemgik dagsordener for kommende møder.

Ændringer for møde den 30.1.2018: 
 Beslutning om prækvalifikation af miljøuddannelserne (pkt. 4) udgår
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 Start Up i Praksis (pkt. 5) flyttes op på dagsordenen under Status på dual career-
rådgivningen (pkt. 2).

9. Status for akkrediteringsproces, EDU IT-satsning og strategisk ram-
mekontrakt

EDU IT blev drøftet særskilt under pkt. 2.

10. Meddelelser og læs-selv
Ingen bemærkninger.

11. Eventuelt
Udvalget blev præsenteret for nyt outdoor-materiale til årets rekrutteringskampagne, 
og der var stor tilfredshed med kampagnematerialets udformning.
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