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Møde den 19. juni 2018, kl. 12:30 – 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: Marianne Kjær og Astrid Gad Knudsen, AU Uddannelse (pkt. 5) og Lone Ur-
bak, AU Uddannelse (pkt. 6) 
 
Finn Borchsenius deltog på mødet via videolink fra Emdrup 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden og referat (BE, kl. 12.30, 5 min.)  
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Referatet fra mødet den 8. juni blev godkendt. 

 
2. Kvalitetsmåling (BE/NL, kl. 12.35, 45 min) 

Berit Eika orienterede om, at Udvalget for Uddannelse skal drøfte og indstille til 
Universitetsledelsen, hvilken indsamlingsmodel der anbefales i forbindelse med 
studenterundersøgelsen af kvalitetsmålingen i efteråret 2018.  
 
I efteråret 2018 indsamles data til Uddannelses- og Forskningsministeriets Kvali-
tetsmåling for første gang. Kvalitetsmålingen er en del af det nye bevillingssystem. 
Målingen i indeværende år skal danne baseline for den bevillingsudløsende under-
søgelse i 2022. Der gennemføres yderligere en midtvejsundersøgelse i 2020 til 
brug for institutionernes kvalitetsarbejde. 
 

Målingen i 2018 er spørgeskemabaseret, og indeholder 2-3 elementer:  
• Kvalitetsmålingsspørgsmål (ca. 40 til studerende og 20 til dimittender)  
• Spørgsmål fra Uddannelseszoom (ca. 10-15 til studerende og 10-15 spørgsmål 

til dimittender)  
• Samt eventuelle institutionsspecifikke tilkøbsspørgsmål  

Niels Lehmann præsenterede to mulige indsamlingsmodeller:  
 
• Indsamlingsmodel A: Omfatter en stikprøveundersøgelse af kvalitetsmålings-

spørgsmålene (ca. 1500 studerende på AU) samt en populationsundersøgelse af 
spørgsmålene fra Uddannelseszoom og få AU-specifikke spørgsmål. 

• Indsamlingsmodel B: Omfatter en populationsundersøgelse af alle tre elemen-
ter - kvalitetsmålingsspørgsmålene, spørgsmålene fra Uddannelseszoom samt 
få AU-specifikke tilkøbsspørgsmål. 
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Udvalget drøftede de to modeller. Berit Eika foreslog en tredje model, hvor Ind-
samlingsmodel A vælges med den tilføjelse, at der udpeges 1-2 uddannelser på 
hvert fakultet, der kører efter Indsamlingsmodel B. Sidstnævnte mhp. at teste de 
indholdsmæssige elementer i denne, anvendeligheden af materialet i Aarhus Uni-
versitets kvalitetssystem samt drage nogle erfaringer med den processuelle afvik-
ling af en populationsbred undersøgelse.  
 
Udvalget støttede op om Berit Eikas forslag. På baggrund heraf indstilles denne til 
godkendelse i Universitetsledelsen, der behandler sagen den 20.juni.  
 

3. Status for projektorienterede forløb og erhvervsspecialer (PA, kl. 13.20, 
25 min.) 
Udvalget for Uddannelse nedsatte i efteråret 2016 en arbejdsgruppe med det for-
mål at identificere og opstille rammer for kvalitetssikring af projektorienterede 
forløb i erhvervslivet og i den offentlige sektor. Arbejdsgruppen er færdig med de 
opgaver, som var indeholdt i såvel det oprindelige som det fornyede kommisso-
rium fra hhv. foråret 2016 og foråret 2017. 
 
Per Andersen præsenterede på vegne af arbejdsgruppen det udarbejdede materi-
ale ift. dels kvalitetssikring af projektorienterede forløb i erhvervslivet og i den of-
fentlig sektor, og dels registrering af såvel disse projektorienterede forløb som spe-
cialer udviklet i samarbejde med erhvervslivet og den offentlige sektor. Materialet 
bestod af følgende: 

 
• Bruttoliste over spørgsmål til brug for evaluering af projektorienterede forløb i 

erhvervslivet og i den offentlige sektor. Fakulteterne kan vælge blandt spørgs-
målene mhp. lokal tilpasset implementering i undervisningsevalueringssyste-
merne fra efteråret 2018 (jf. bilag 1). 

• Fælles central hjemmeside vedr. projektorienterede forløb gennemført i er-
hvervslivet eller den offentlige sektor, jf. http://www.au.dk/samarbejde/er-
hvervssamarbejde/samarbejde-med-studerende/projektorienterede-forloeb-i-
virksomheder-og-organisationer/ 

 
Udvalget for Uddannelse godkendte materialet, der hermed er klar til implemente-
ring. Arbejdsgruppens arbejde anses hermed for afsluttet og kommissoriet som op-
fyldt. 
 
Berit Eika orienterede om, at antallet af specialer udviklet i samarbejde med er-
hvervslivet og den offentlige sektor indgår som en del af Aarhus Universitets strate-
giske rammekontrakt. Hun understregede, at det derfor er vigtigt, at der udvikles 
og implementeres et system til registrering af disse specialer. Det samme gælder 
for projektorienterede forløb i erhvervslivet og i den offentlige sektor. Disse forløb 
skal derfor registreres tilsvarende.  
 

http://www.au.dk/samarbejde/erhvervssamarbejde/samarbejde-med-studerende/projektorienterede-forloeb-i-virksomheder-og-organisationer/
http://www.au.dk/samarbejde/erhvervssamarbejde/samarbejde-med-studerende/projektorienterede-forloeb-i-virksomheder-og-organisationer/
http://www.au.dk/samarbejde/erhvervssamarbejde/samarbejde-med-studerende/projektorienterede-forloeb-i-virksomheder-og-organisationer/
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Kristian Thorn orienterede om, at det er aftalt med fakulteterne, at registreringen 
indtil videre sker manuelt med henblik på at etablere en baseline for 2018 for ram-
mekontraktens mål. Studieadministrationen på de respektive fakulteter varetager 
opgaven vedr. den manuelle registrering, og Niels Lehmann, Per Andersen, Finn 
Borchsenius og Charlotte Ringsted gav en status herpå. Det blev klarlagt, at karak-
teren af, i hvilket omfang den løftes på de respektive fakulteter, er forskellig. Det 
blev på den baggrund aftalt, at prodekanerne overfor studieadministrationen på fa-
kulteterne understreger vigtigheden af, at den manuelle registrering foretages. 
 
I forbindelse med registreringen har det vist sig, at der kan opstå tvivl i fagmiljø-
erne om, hvorvidt samarbejdet med erhvervslivet og den offentlige sektor har en 
karakter og et omfang, der er tilstrækkeligt til, at det kan registreres som ’et speci-
ale udarbejdet i samarbejde med erhvervslivet eller den offentlig sektor’. Det blev 
aftalt, at eventuelle tvivlstilfælde afklares hos prodekanen for uddannelse på det 
enkelte fakultet.  
 
Det blev drøftet, hvorledes der på fakulteterne arbejdes med processen ift. at få 
flere studerende til at skrive specialer og gennemføre projektorienterede forløb i 
samarbejde med virksomheder eller organisationer. Niels Lehmann, Per Ander-
sen, Finn Borchsenius og Charlotte Ringsted gav en status herpå. Der var enighed 
om, at det er et område, der skal rettes yderligere fokus på, og at der er behov for 
en afklaring af, hvorledes indsatsen skal organiseres på fakulteterne.  
 
Finn Borchsenius gjorde opmærksom på, at der har været vanskeligheder med at 
få udformet brugbare aftaleskabeloner ift. de såkaldte Non disclosure agreement, 
der skal bruges i forbindelse med samarbejdsaftaler mellem studerende og virk-
somheder. Der arbejdes fortsat på at finde en løsning herpå sammen med TTO. 
AU Uddannelse har planlagt et møde med TTO vedrørende dette den 26. juni og 
orienterer Udvalget for Uddannelsen, når der er nyt herom. 
 

4. Ansøgning om udbud af erhvervskandidatuddannelser (BE, 13.45, 15 
min) 
Berit Eika orienterede om, at erhvervskandidatordningen blev vedtaget af Folke-
tinget i november 2017. Der er foreløbig tale om en forsøgsordning med plads til 
20 forskellige uddannelser på landsplan, hvor to er reserveret til kunstneriske ud-
dannelser.  Det indebærer, at eksisterende kandidatuddannelser kan godkendes til 
udbud på deltid for studerende i relevant sideløbende beskæftigelse. Der er fortsat 
plads til syv andre kandidatuddannelser på landsplan i forsøgsordningen. Desu-
den kan AU vælge at søge om udbud af allerede godkendte uddannelser, som AU i 
forvejen udbyder på heltid. Der er ansøgningsfrist d. 1. september 2018. 
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Berit Eika orienterede om, at Udvalget for Uddannelse har modtaget yderligere to 
ansøgninger om udbud af eksisterende kandidatuddannelser under erhvervskandi-
datordningen. Begge ansøgninger drejer sig om andre uddannelser end de 13 alle-
rede godkendte uddannelser, og de indgår derfor i prioriteringen af de 7 resterende 
pladser i forsøgsordningen på landsplan.  
 

Udvalget for Uddannelse drøftede ansøgningerne og indstillede disse godkendelse 
på møde i Universitetsledelsen den 22. august 2018. 

 
5. Første drøftelse af ansøgninger om nye uddannelser vedr. 2019 (BE, kl. 

14.00, 20 min.) 
Som led i processen for godkendelse af nye uddannelser foretog Universitetsledel-
sen d. 28. februar 2018 en strategisk drøftelse af Aarhus Universitets uddannelses-
portefølje, hvor en række konkrete uddannelsesinitiativer, som fakulteterne havde 
fremlagt, blev gennemgået. 
 
Uddannelsesinitiativerne blev førstegangsbehandlet på dagens møde med henblik 
på ansøgning om prækvalifikation d. 1. februar 2019. Udvalget for Uddannelse 
drøftede de fremsendte ansøgninger med henblik på tilbagemelding til fagmiljø-
erne. Udvalget for Uddannelsen besluttede, at der kan arbejdes planmæssigt vi-
dere med ansøgningerne på fakulteterne. Der blev knyttet en række kommentarer 
til de enkelte ansøgninger, der er tages med i det videre arbejde hermed. 

 
6. Bacheloroptag (KT, kl. 14.20, 20 min) 

Udvalget for Uddannelse drøftede som opfølgning på mødet den 23. februar 2018 
og AU’s besøg hos Universitets- och högskolerådet i Sverige 7. juni 2018 anvendel-
sen af kvote 2-kriterier på Aarhus Universitet og national test.  
 
De nuværende kvote 2-kriterier samt et forslag til fremtidig fælles model for kvote 
2-kriterier på AU blev drøftet. Det blev aftalt, at arbejdet for et mere gennemskue-
ligt kvote 2 system skal fortsættes. AU Uddannelse vil i forlængelse heraf udar-
bejde en procesplan for det videre forløb, som efter mødet er tilsendt Udvalget for 
Uddannelse. Berit Eika opfordrede til, at denne blandt andet skal indeholde drøf-
telser af en fælles model for kvote 2 kriterier i fakulteternes uddannelsesfora med 
deltagelse af AU Optagelse. Der var opbakning fra udvalget medlemmer til såvel 
dette forslag som den videre proces, som Lone Urbak kort skitserede. Tidsper-
spektivet for implementering fra 2021 er beslutning om eventuelle ændringer se-
nest den 1. februar 2019, da ændringer skal varslet minimum 2 år i forvejen.  
 
Lone Urbak orienterede om, at bacheloroptagelsessystemet ikke kun drøftes in-
ternt på Aarhus Universitet, men er også aktuelt på nationalt plan. For eksempel 
forventes der en udmelding fra Uddannelses- og Forskningsministeriet omkring 
optagelsessystemet som udløber af UUU-anbefalingerne. I den forbindelse er der 
nedsat en administrativ arbejdsgruppe under Danske Universiteter, der skal drøfte 
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optagelsessystemet. Lone Urbak, Studenterrekruttering og Optagelse, AU Uddan-
nelse er repræsenteret heri for Aarhus Universitet.  
 
Lone Urbak orienterede om, at det præcise indhold og omfang af et eventuelt mi-
nisterielt udspil ikke kendes for nuværende (25. juni 2018). Det forventes dog, at 
såvel kvoteopbygning som tidspunkt for vurdering af ansøgninger kan komme i 
spil. Når første møde i arbejdsgruppen er afholdt (2. juli 2018), vil Udvalget for 
Uddannelse blive orienteret med henblik at drøfte et fremtidigt bacheloroptagel-
sessystem.  
 

7. Kommende møder (BE, kl. 14.40, 10 min.) 
Udvalget gennemgik dagsordener for kommende møder. 
 
Det blev besluttet, at nedenstående punkter skal drøftes på mødet den 23. august:  
• Justering af processen vedr. uddannelseskvalitet (KB) 
• Rammekontraktens krav til uddannelsesområdet (KB) 

 
8. Meddelelser (BE, kl. 14.50, 5 min)  

EVAs rapport vedr. karaktersystemet blev kort drøftet. 
 
9. Eventuelt (BE, kl. 14.55, 5 min) 

Intet til dette punkt 
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