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Møde den 8. juni 2018, kl. 8:30 – 10:30 
Lokale: Rektoratets mødelokale 
Møde i Udvalget for Uddannelse 
 
Medlemmer: Berit Eika (formand), Finn Borchsenius (ST), Charlotte Ringsted (HE), 
Niels Lehmann (Arts) og Per Andersen (BSS) 
Sekretariatsunderstøttelse: Jeppe Norskov Stokholm og Bente Lynge Hannestad 
Øvrige: Kristian Thorn og Kirsten Brusgård  
Gæster: Kurt Bøge (pkt. 2) og Camilla Schrøder (pkt. 4) 
 
Afbud: Berit Eika, Charlotte Ringsted (HE) og Per Andersen (BSS) 
 
Niels Lehmann var i Berit Eikas fravær mødeleder.  
 

Referat  

1. Godkendelse af dagsorden og referat (NL, kl. 8.30, 5 min.)  
Dagsordenen blev godkendt. 
Referatet fra mødet den 8. maj blev godkendt. 

 
2. Tiltrædelse af rammer for udbud af Learning Management System (KT, 

kl. 8.35, 15 min.) 
Niels Lehmann orienterede om, at Aarhus Universitet skal gennemføre et udbud 
på det fælles Learning Management System. Udbuddet er lovpligtigt, da den eksi-
sterende kontrakt ikke må forlænges yderligere. 
 
Gennemførelsen af udbuddet organiseres som et projekt med en styregruppe og en 
referencegruppe. 
 
Styregruppen består af 

• Kurt Bøge (AU UDD) 
• Finn Borchsenius (ST) 
• Torben K. Jensen (BSS) 
• Anders Hyldig (EDU-IT) 
• Helle Stolzenbach Steffensen (Projektleder, AU UDD) 

 
Referencegruppen består af: 

• Kurt Bøge (AU UDD) 
• Anders Hyldig (EDU-IT) 
• Frans Christensen (AU IT) 
• Marie-Louise Nørmølle Nordlander (Indkøb) 
• Torben K. Jensen (BSS) 
• Jens Bennedsen (ST) 
• Arne Kjær (ARTS) 
• Liza Strandgaard (HE) 
• Anja Kielsgård (AU UDD) 
• Helle Stolzenbach Steffensen (AU UDD) 
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Udvalget for Uddannelse drøftede rammer, mål og succeskriterierne for det kom-
mende udbud af Learning Management System på baggrund af en præsentation 
fra Kurt Bøge. 
 

Udvalget for Uddannelse godkendte den samlede udbudsstrategi, herunder 
 At udbuddet gennemføres som udbud med forhandling 
 Tidsplanen 
 Strategi for kravsætning 
 Oplæg til tildelingskriterier 
 Mål og succeskriterier for udbuddet 

 
Udvalget for Uddannelse vedtog desuden, at  

• Der etableres fokusgrupper bestående af VIP-repræsentanter og stude-
rende 

• Styregruppen udvides med medlemmer af UFU 
• Der skal udarbejdes en kommunikationsplan.  

Kirsten Brusgaard og Kristian Thorn sørger for, der bliver lavet et udkast 
hertil.  

• Det skal indgå i kommunikationsplanen, at prodekanerne orienterer de re-
spektive uddannelsesfora på fakulteterne om processen. 

 
3. Anden drøftelse af ansøgninger vedr. nye uddannelsesinitiativer 2018-

II (NL, kl. 8.50, 20 min.) 
Niels Lehmann orienterede om, at Universitetsledelsen d. 19. april 2017 som led i 
processen for godkendelse af nye uddannelser foretog en strategisk drøftelse af 
Aarhus Universitets uddannelsesportefølje.  
 
I den forbindelse drøftede Universitetsledelsen de konkrete uddannelsesinitiati-
ver, fakulteterne har fremlagt. Flere af uddannelsesinitiativerne er sendt til præ-
kvalifikation, mens de resterende skal i Udvalget for Uddannelse for anden gang 
med henblik på ansøgning om prækvalifikation d. 17. september 2018. 

 
Uddannelsesinitiativerne er følgende: 
• Bachelor- og kandidatuddannelsen erhvervsøkonomi-psykologi, BSS 
• Bacheloruddannelsen i teknisk videnskab (byggeri og infrastruktur), ST 
• Bacheloruddannelsen i teknisk videnskab (bygningsdesign), ST 
• Erasmus Mundus kandidatuddannelse i Soil and Global Change, ST  

 
Udvalget for Uddannelse 
• drøftede de fremsendte ansøgninger om nye uddannelser med henblik på tilba-

gemelding til fagmiljøet om det afsluttende arbejde med ansøgning om prækva-
lifikation.  

• besluttede på baggrund af drøftelsen, at de fremsendte ansøgninger indstilles 
til Universitetsledelsens møde d. 20. juni 2018. 
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Desuden besluttede Udvalget for Uddannelse, at nedenstående ansøgninger ind-
stilles til Universitetsledelsens møde d. 20. juni 2018. De har tidligere været be-
handlet i udvalget d. 16. januar 2018. 
• Kandidatuddannelsen i Environmental Policy Science, ST 
• Kandidatuddannelsen i Environmental System Science, ST 
 

4. Gennemgang af KOT Kommunikationsplan (NL, kl. 9.10, 15 min.) 
Camilla Schrøder orienterede om, at der hvert år udarbejdes en kommunikations-
plan for AU’s indsats ifm. med KOT. Camilla Schrøder gennemgik kommunikati-
onsplan, tidsplan og vagtplan. På baggrund heraf  

 
• drøftede og tilsluttede Udvalget for Uddannelse sig kommunikationsplanen  
• tog Udvalget for Uddannelse tidsplan og vagtplan til efterretning 
• tilkendegav de tilstedeværende prodekaner i Udvalget for Uddannelse, hvornår 

de ønsker at være tilgængelige for pressen ifm. ansøgningsfrist (5. juli) og til-
bud om pladser (28. juli).  
Det blev aftalt, at Camilla Schrøder sender et oplæg til prodekanerne på, hvor-
ledes synliggørelse af tilgængeligheden på et pressesite i praksis tilrettelægges 
og kommunikeres med henblik på endelig godkendelse. 

 
UFU drøftede desuden, hvilke agendaer der kan lede kommunikationen omkring 
optag 2018. 
 

5. Sammenhæng mellem linjeledelse og uddannelsesorganisering i ud-
dannelseskvalitetsarbejde (NL, kl. 9.25, 20 min) 
Universitetsledelsen påpegede i ledelsespåtegningen til Uddannelsesberetning 
2017, at der er behov for at arbejde med at skabe en bedre sammenhæng mellem 
uddannelsesorganiseringen og ledelsesstrengen.  
 
Health har på baggrund heraf revideret sammensætning af og kommissorium for 
uddannelsesforum til at adressere dette.  
 
Der var som bilag til punktet udarbejdet en beskrivelse af, hvorledes sammenhæng 
mellem linjeledelse og uddannelsesorganisering er struktureret på de enkelte fa-
kulteter. Udvalget for Uddannelse tog på baggrund heraf en drøftelse af, hvorvidt 
der er behov for yderligere justeringer. 
 
Finn Borchsenius orienterede om, at der på ST spores et stigende engagement 
blandt institutlederne i uddannelsesspørgsmål. Der var enighed i Udvalget for Ud-
dannelse om, at en lignende tendens ses på de øvrige fakulteter, og udvalget fandt 
derfor, at der ikke er anledning til at foretage sig yderligere i sagen.  
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6. Praksis vedr. gengangerfag ved studieskift (KT, 9.45, 10 min) 
Kristian Thorn orienterede om, at Styrelsen for Forskning og Uddannelse den 8. 
maj 2018 har truffet afgørelse i en konkret sag fra SDU vedrørende opgørelsen af 
brugte prøveforsøg. Afgørelsen vedrører de såkaldte gengangerkurser. Et eksem-
pel herpå er kurset Calculus, der på ST går igen på en række uddannelser.  
 
Styrelsen har konkluderet, at der ikke er hjemmel i gældende ret til at lade op-
brugte forsøg i et kursus følge den studerende, såfremt denne skifter til en anden 
uddannelse. 
 
I den konkrete afgørelse handler det om, at den studerende har søgt om dispensa-
tion til et fjerde prøveforsøg og fået afslag fra SDU. Styrelsen går imod universite-
tets afgørelse, idet det er Styrelsens opfattelse, at den studerende kun har brugt et 
forsøg i det pågældende kursus, hvor samme kursus indgår, da de første to forsøg 
på kurset blev brugt på en anden uddannelse end den nuværende. 
 
Kristian Thorn orienterede om, at afgørelsen er principiel og medfører, at det 
fremadrettet er muligt for studerende, der har opbrugt deres prøveforsøg i et kur-
sus at skrifte uddannelse og dermed få tre nye prøveforsøg på et identisk kursus på 
en anden uddannelse.   
 
Udvalget for Uddannelse tog afgørelsen til efterretning, mens AU Uddannelse sør-
ger for at informere de uddannelsesadministrative medarbejdere herom. 

  
7. Kommende møder (NL, kl. 9.55, 5 min.) 

Udvalget for Uddannelse gennemgik dagsordenen til kommende møder. Der blev 
foretaget enkelte justering heri. Blandt andet blev det foreslået, at mødet den 19. 
juni udvides med 30 minutter. Jeppe Norskov Stokholm tjekker mødedeltagernes 
kalendere og undersøger, om det er muligt. 
 

8. Meddelelser og læs selv (NL, kl. 10.00, 10 min) 
Intet til dette punkt. 
 

9. Eventuelt (NL, kl. 10.10, 5 min) 
Intet til dette punkt. 
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