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Møde den 8. maj 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: Astrid Anker-Møller og Mette Buhl (pkt. 2), Gitte Stavad (punkt 3), Kim Nør-
skov (punkt 4) og Frederik Langkjær (punkt 5) 
Sted: Rektoratets mødelokale 
 
 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden og referat (5 min.)  
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Referatet fra mødet den 26. april blev godkendt med en mindre præcisering under 
punkt 1, hvor det blev tilføjet, at det pr. d.d. er muligt at søge såvel strategiske 
midler til projekter vedr. nedbringelse af frafald, der er et strategisk indsatsom-
råde i 2018, som i den pulje, der er bevilget til EDU-IT projekter i 2018.  Jeppe 
Norskov Stokholm sørger for, dette bliver tilføjet. 

 
2. Eksamenssnyd (BE, kl. 13.05, 15 min.) 

Kristian Thorn orienterede om, at det på møde 27. oktober 2017 i Udvalget for Ud-
dannelse blev besluttet, at hjemmesiden for eksamenssnyd skal opdateres. AU Ud-
dannelse har revideret hovedparten af indholdet på siden, hvortil der er tilføjet ek-
sempler på de former for eksamenssnyd, der hyppigst indberettes til Uddannelses-
jura.   

 
Udvalget for Uddannelse vedtog, at nedenstående retningslinjer offentliggøres på 
hjemmesiden for eksamenssnyd. Enkelte gav udtryk for, at teksten var præget af 
en juridisk fagterminologi. Det blev aftalt, at retningslinjerne inden offentliggørel-
sen skal gennemskrives med henblik på at sikre, at den kan forstås af en bred 
gruppe af studerende.  

• Sanktionsudmåling. Sanktioneringen af eksamenssnyd sker på baggrund af en 
konkret individuel vurdering. Ved vurdering af sanktionsudmålingen indgår 
blandt andet forseelsens karakter og ved skriftlige eksamensbesvarelser 
mængden af egenproduceret tekst sammenholdt med mængden af plagieret 
tekst. Det anses for en skærpende omstændighed, hvis den studerende begår 
eksamenssnyd i forbindelse med en større skriftlig opgave eksempelvis et ba-
chelorprojekt eller et speciale. 



 
 

  
  

Side 2/4 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

 

• Ikke tilladte hjælpemidler. Det anses for en skærpende omstændighed, hvis 
den studerende under en skriftlig stedprøve har anvendt et ikke tilladt hjælpe-
middel.  

• Eksamensbesvarelser udarbejdet af andre. Det anses for en skærpende om-
stændighed, hvis den studerende indleverer en eksamensbesvarelse, som er 
købt eller på anden vis har fået en anden til at forfatte. Hvis det er en medstu-
derende, der har forfattet eksamensbesvarelsen, vil denne studerende kunne 
sanktioneres for medvirken til eksamenssnyd.  

• Manglende markering af direkte citat. Studerende skal være opmærksom på 
at markere brugen af direkte citat. Manglende markering af direkte citat sank-
tioneres på lige fod med andre former for eksamenssnyd ud fra en vurdering af 
fortsæt og proportionalitet. 

 
3. Kvalitetsmåling (BE/NL, kl. 13.20, 45 min) 

Berit Eika skitserede indledningsvist den organisering, der er etableret i forbin-
delse med udformningen af kvalitetsmålingen.  
 
Styrelsen har nedsat en referencegruppe bestående af repræsentanter fra uddan-
nelsesinstitutionerne. Prodekan for uddannelse på Arts, Niels Lehmann, er repræ-
senteret i denne. Ud over referencegruppen er der også nedsat et ekspertpanel, der 
bistår med faglig rådgivning.  Hertil er der på Aarhus Universitet nedsat en lokal 
arbejdsgruppe, hvori Niels Lehmann, Gitte Stavad (AU Uddannelse), Anna Bak 
(uddannelseschef, HE), Anna Binderkrantz (studieleder, Statskundskab), Kim J. 
Hermann (CUL), Carter Walter Bloch (CFA), Casper Borchmann (uddannelses-
rådgiver, ST), Kirsten Brusgaard (US) og Emil Outzen (Studenterrådet) sidder.  
 
Niels Lehmann redegjorde for udviklingen i ministeriets arbejde med kvalitets-
målingen, hvori der både indgår en studenter- og en dimittendundersøgelse. Di-
mittendmålingen bliver ifølge Niels Lehmann sandsynligvis indskrænket til en 
kompetencematchundersøgelse. Da der således formentlig vil blive tale om en me-
get indskrænket dimittendundersøgelse, koncentrerede den videre drøftelse af sa-
gen sig om studenterundersøgelsen. 
 
Udvalget drøftede, hvorvidt det skal indstille til rektoratet, at Aarhus Universitet 

• skal udvide studenterundersøgelsen i kvalitetsmålingen fra 1500 testper-
soner til hele studenterpopulationen og eventuelt tilkøbe spørgsmål til stu-
denterundersøgelsen i Uddannelseszoom med henblik på at få en uddan-
nelsesrobust undersøgelse. 

• skal vælge at foretage tilkøb af spørgsmål i den populationsbrede studen-
terundersøgelse i Uddannelseszoom men fastholde studenterundersøgel-
sen (kvalitetsmålingen) på 1500 testpersoner. 
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• ikke skal foretage tilkøb af spørgsmål i den populationsbrede undersøgelse 
i Uddannelseszoom samtidig med at studenterundersøgelsen (kvalitets-
målingen) fastholdes på 1500 testpersoner. Dette scenarie vil betyde, at 
der vil være behov for en engen studiemiljøundersøgelse. 

 
Der var enighed om, at der er behov for at få afdækket de forskellige scenarier og 
konsekvenserne heraf mere præcist, inden der træffes beslutning om udvalgets 
indstilling til rektoratet. I den forbindelse orienterede Niels Lehmann om, at Mini-
steriet har meddelt, at den oprindeligt fastsatte frist for tilbagemeldingen fra de 
enkelte institutioner på, hvorvidt man ønsker populationsbrede undersøgelser, er 
flyttet fra den 15. maj til den 28. juni. Punktet tages på den baggrund op på mødet 
i udvalget den 19. juni. 
  

4. Studietidslinjen (KT, kl. 14.05, 20 min.) 
Kim Nørskov orienterede om, at studietidslinjen blev lanceret i en prototype ver-
sion på 3 udvalgte uddannelser i marts 2018. Det drejer sig om Engelsk, Moleky-
lærbiologi og Statskundskab, hvor både bachelor- og kandidatstuderende har ad-
gang.  
 
Kim Nørskov orienterede tillige om, at mitstudie.au.dk nu er udrullet på alle fakul-
teter. Dermed er platformen for lancering af studietidslinjen også ude hos alle stu-
derende (studietidslinjen vil blive en underside på mitstudie.au.dk).  
 
Kim Nørskov præsenterede de grundlæggende funktioner i prototypeversionen, 
som giver de studerende overblik over:  

• Beståede ECTS og resultater (herunder også merit)  
• Kursus- og eksamenstilmeldinger (hvilke er modtaget af AU og på 

hvilke er tildelt plads)  
• Status i forhold til forventet afslutningstidspunkt og den maksimale 

studietid  
• Hvordan de kommende semestre forventes at se ud  
• Hvilke fag mangler (som det var forventet var gennemført)  

 
Formålet med prototypeperioden er at afprøve og videreudvikle konceptet via lø-
bende dialog med og feedback fra de studerende. 
 
Projektet løber til starten af 2019, og fremadrettet arbejdes der fortsat med udvik-
ling, bl.a. visning af deadlines og tidsfrister, diverse beskeder og notifikationer, 
sammenkobling med prøve og kursusbeskrivelser og forbedringer ift. at bruge 
tidslinjen i vejledningssituationen.  
 
I uge 27 vil projektets styregruppe ud fra erfaringerne i prototypeperioden tage be-
slutning om forløbet af den fortsatte lancering. Styregruppen har ønsket, at der 
sigtes efter en lanceringsplan, hvor en første version af tidslinjen vil være fuldt ud-
rullet på alle uddannelser i november 2018. 
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5. Status på reakkrediteringsproces (BE, kl. 14.25, 20 min) 

Frederik Langkjær og Kirsten Brusgaard orienterede om forberedelsen til de kom-
mende audit trails. Hertil orienterede de om, at rekrutteringen af deltagere til mø-
derne med akkrediteringspanelet den 31. maj-1. juni er ved at være gennemført, 
mens tilrettelæggelse af de forberedende møder er påbegyndt.  
 

6. Kommende møder (BE, kl. 14.45, 5 min.) 
Udvalget gennemgik dagsordener for kommende møder. Som det fremgår under 
punkt 2, blev det besluttet, at punktet vedr. kvalitetsmålingen skal drøftes på mø-
det den 19. juni. 

 
7. Meddelelser, læs selv og aktiviteter siden sidst (BE, kl. 14.50, 5 min) 

Udvalget tog det tilsendte materiale til efterretning og sørger for, at de relevante 
dele heraf videredistribueres på fakulteterne.  
Det blev besluttet, at punkter, der meldes ind under meddelelser og læs selv frem-
adrettet skal ledsages af en kort sagsfremstilling, hvoraf det fremgår, hvorfor ud-
valget orienteres, og hvad den eventuelle videre proces er. 

 
8. Eventuelt (BE, kl. 14.55, 5 min.) 

Udvalget drøftede kort forandringerne i det politiske landskab og udpegningen af 
den ny minister for forskning og uddannelse. 
 
Berit Eika orienterede Udvalget om, at det i forbindelse med udformningen af Aar-
hus Universitets strategiske rammekontrakt af ministeriet er besluttet, at studiein-
tensitet, skal indgå som et parameter heri, og den skal måles via Uddannelses-
zoom. 
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