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Møde den 7. august 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: Ander Hyldig (pkt. 2), Rikke Nielsen (pkt. 5), Louise Hauptmann (pkt. 7) 
 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden og referat (BE, kl. 13.00, 5 min)  
Dagsordenen til dagens møde blev godkendt. Referatet fra mødet den 19. juni blev 
godkendt. 
 

2. Årets ansøgertal og antallet af tilbudte pladser (BE, 13.05, 10 min) 
Berit Eika gjorde status på ansøgertallene og tilbudt optag for 2018. Herunder 
 
• Udviklingen i antallet af ansøgninger og antallet af 1. prioritetsansøgninger 
• Udviklingen i antallet af tilbud om optagelse 
• Profiltilpasningens og de strategiske satsningers afspejling i udviklingen 
 
Der var generel tilfredshed med både antallet af ansøgere – herunder antallet af 
ansøgere med 1. prioritet – og tallene for tilbudt optag.  
 
Ift. drøftelsen vedrørende profiltilpasningen og de strategiske satsningers afspej-
ling i udviklingen blev det aftalt, at rekrutteringsindsatsen skal drøftes på et af de 
kommende møder i Udvalget for Uddannelse i efteråret. Jeppe Norskov Stokholm 
søger for, der kommer på dagsordenen på mødet i udvalget den 30. oktober. 
 
Udvalget for Uddannelse udtrykte ros til AU Uddannelse og deres levering af stati-
stisk materiale til udvalget og universitetsledelsen i forbindelse med optaget. 
 

3. EDU IT (AH, kl. 13.15 40 min) 
Anders Hyldig præsenterede kort EDU-IT Hub’en, herunder organiseringen af 
denne, de afsluttede og igangværende projekter samt de primære arbejdsområder 
og fokuspunkter. 
 
Herefter gennemgik Anders Hyldig forslaget vedrørende governancestrukturen i 
EDU-IT satsningen samt governancemodellen for EDU-IT Forum. Udvalget kom 
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med flere input til justeringer af særligt forslaget vedrørende governancemodellen 
for EDU-IT Forum.  
 
På baggrund heraf  
• Blev det aftalt, at Anders Hyldig sender udkastet til den foreslåede governan-

cenmodel (kommissorium) for EDU-IT Forum til skriftlig kommentering hos 
prodekanerne, der herefter justeres med henblik på godkendelse i Udvalget for 
Uddannelse på mødet den 18. september. 

• Godkendte udvalget den foreslåede proces for indkøb af 3. parts læringstekno-
logi 

• Godkendte udvalget den reviderede finansieringsmodel vedrørende renoverin-
gen af de fysiske lokaler til det eksperimentelle undervisningslokale, som er be-
skrevet i det til punktet vedlagte bilagsmateriale 

• Godkendte udvalget, hvordan processen for formulering af nye EDU-IT udvik-
lingsprojekter skal være 

 
Hertil godkendte udvalget de foreslåede principper for den fremtidige dialog mel-
lem EDU-IT Forum og dette. Principperne er: 
• Lederen af EDU-IT Hub’en afgiver en mundlig status vedr. hub’ens arbejde en 

gang i kvartalet til Udvalget for Uddannelse 
• Lederen af EDU-IT Hub’en udarbejder en halvårlig statusrapport for EDU-IT 

Hub’en arbejde stilet til Udvalget for Uddannelse samt eventuelle andre inte-
ressenter på Aarhus Universitet 

• Lederen af EDU-IT Hub’en sikrer via dels den kvartalsvise dialog med Udvalget 
for Uddannelse og dels via projekt-roadmaps og projekt-backlogs, at der er 
transparens i hub’ens arbejde. 

 
Det blevet desuden aftalt, at EDU IT Forum skal udarbejde et udkast til en proces 
for, dels hvorledes fremtidige ansøgningsrunder vedr. EDU-IT midler skal tilrette-
lægges og afvikles, og dels efter hvilke kriterier midlerne skal tildeles.  
 
Endelig blev det aftalt, at Udvalget for Uddannelse på det kommende møde den 
23. august forelægges de ansøgninger, der er indkommet med henblik på bevilling 
af EDU-IT midler i 2018. Sammen med ansøgningerne vedlægges en indstilling til, 
hvilke projekter, der skal tildeles midler.  
 

4. Status for de strategiske midler (BE, kl. 13.55, 10 min.) 
Berit Eika gennemgik budgettet for de strategiske midler. En oversigt over de fra-
faldsprojekter, som Udvalget for Uddannelse tidligere i 2018 har bevilget midler, 
var vedlagt som bilag til punktet. I den forbindelse orienterede Berit Eika om, at 
der en lille håndfuld frafaldsprojekter, der afventer afklaring i forhold til indstil-
ling af tildeling af midler. Det blev besluttet, at Berit Eika af Udvalget for Uddan-
nelse tildeles mandat til at vurdere, hvorvidt de omtalte projekter skal tildeles 
midler og i givet fald hvor mange. Udvalget orienteres efterfølgende om afgørel-
serne. 
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Som det fremgår under punkt 3, godkendte udvalget den reviderede finansierings-
model vedrørende renoveringen af de fysiske lokaler til det eksperimentelle under-
visningslokale. I relation hertil blev det besluttet, at udvalget via deres strategiske 
midler bidrager til den reviderede finansieringsmodel.  

 
5. International rekrutteringsindsats (BE, kl. 14.05, 20 min.) 

Rikke Nielsen præsenterede som opfølgning på Udvalget for Uddannelses møde i 
marts et udkast til en ramme for Aarhus Universitets internationale rekrutterings-
indsats. Udkastet blev præsenteret med henblik på justering og godkendelse.  
 
Formålet med Udvalget for Uddannelses behandling af sagen er, at der efterføl-
gende skal præsenteres et konkret oplæg til en fælles AU internationaliserings-
ramme for Universitetsledelsen. Herunder også handleplaner, der skal understøtte 
den strategiske ambition om at styrke Aarhus Universitets positionen som inter-
nationalt universitet. 
 
Uddannelsesudvalget besluttede at godkende den beskrevne fælles internationali-
seringsramme. Det blev tillige besluttet, at den foreslåede tidsplan blev forlænget 
med 1 måned. Rikke Nielsen sørger på baggrund heraf for, at tidsplanen revideres. 

 
6. Interne retningslinier for studieaktivitetskrav for erhvervskandidater 

(KT, kl. 14.25, 10 min) 
Kristian Thorn orienterede om, at der er behov for at justere Aarhus Universitets 
interne regler om studieaktivitetskravet, så reglerne også kommer til at omfatte de 
kommende erhvervskandidater.  
Da erhvervskandidatuddannelserne er normeret til 4 år, skal deres studieaktivi-
tetskrav være lavere end det, der gælder for fuldtids kandidatstuderende (45 ECTS 
pr. studieår).  
 
Det blev på baggrund heraf vedtaget, at  

• Erhvervskandidaterne bliver underlagt de allerede vedtagne interne regler 
om tilmelding og afmelding til fag og prøver, der gælder for bachelor- og 
kandidatuddannelser.   

• Studieaktivitetskravet for erhvervskandidater sættes til 20 ECTS pr. stu-
dieår   

• Studerende skal afslutte deres erhvervskandidatuddannelse inden for nor-
meret tid + ½ år  

 
I forlængelse af ovenstående blev det tillige besluttet, at Per Andersen undersø-
ger mulighederne for, hvorvidt implementeringen af beslutningen er mulig på 
de uddannelser, der på BSS har første optag i 2018. 

 
7. #Meetoo og udkast til disciplinære regler (BE, kl. 14.35, 15 min) 
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Disciplinærregler: Drøftelse af tiltag ift. nyt udkast til disciplinære regler med 
henblik på, at de disciplinære regler efterfølgende tiltrædes af UL  
Berit Eika orienterede om, at en tværgående arbejdsgruppe nedsat i foråret 2018 
har gennemgået Aarhus Universitets eksisterende regler, procedurer, information 
og beredskab vedr. chikane, mobning, vold og diskrimination. Formålet var at ud-
arbejde anbefalinger vedr. regler og praksis.  
 

Berit Eika orienterede om, at det er arbejdsgruppens indtryk, at der er få sager af 
den karakter på Aarhus Universitet. De konkrete sager, der har været, er håndteret 
tilfredsstillende.  
 

Udvalget for Uddannelse drøftede det reviderede forslag til Aarhus Universitets di-
sciplinær foranstaltninger og kom med et par præciseringer og tilføjelser hertil.  
 

På baggrund heraf godkendte Udvalget for Uddannelse udkastet til en revision af 
de disciplinære regler med henblik på efterfølgende godkendelse i Universitetsle-
delsen 
 
Hertil drøftede Udvalget for Uddannelse, hvordan kommunikationen vedr. de nye 
regler skal tilrettelægges. Det blev foreslået, at det med fordel kan ske via inddra-
gelse af fakulteterne uddannelsesfora. 
 
Endelig blev de anbefalinger, der blev færdigimplementeret inden sommerferien, 
gennemgået. 
 
#Meetoo: Opsamling og drøftelse af den videre proces vedr. arbejdsgruppens an-
befalinger. 

Udvalget for Uddannelse drøftede de fremsatte anbefalinger vedr. beredskab i sa-
ger vedr. chikane, mobning, vold og diskrimination blandt studerende på Aarhus 
Universitet. Udvalget for Uddannelse kom med et par præciseringer og tilføjelser 
hertil, som Louise Hauptmann vil skrive ind i anbefalingerne. 
 
Det blev aftalt, at den efterfølgende kommunikation ud i organisationen planlæg-
ges, når der foreligger en endelig udgave af Anbefalinger vedr. beredskab i sager 
vedr. chikane, mobning, vold og diskrimination blandt studerende på Aarhus 
Universitet. 
 
Det blev tillige aftalt, at Louise Hauptmann præsenterer Udvalget for Uddannelse 
for den endelige version at Anbefalinger vedr. beredskab i sager vedr. chikane, 
mobning, vold og diskrimination blandt studerende på Aarhus Universitet, når 
den foreligger.  
 

8. Kommende møder (BE, kl. 14.50, 5 min.) 
Udvalget gennemgik dagsordenen for de kommende møder. Der var få justeringer 
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hertil. De justerede dagsordener godkendes på det kommende møde i udvalget. 
 

9. Meddelelser (BE, kl. 14.55, 5 min.) 
Berit Eika orienterede kort om de enkelte meddelelsespunkter. Herunder 
- Current Trends in Assessment 

Coimbra har i juni offentliggjort et white paper om Current Trends in Asses-
sment – The way forward. Det er skrevet af medarbejdere ved STLL (Annika 
Büchert Lindberg og Ole Eggers Bjælde) og CUL (Karen M. Lauridsen); det 
rummer desuden cases fra en række Coimbra universiteter, herunder Aarhus 
Unisersitet. 

 
- Referat fra LGU 

Der er afholdt møde i LGU den 6. juni. Referatet var vedlagt som bilag 
 
- Rekruttering 2018 - status på aktiviteter 

Der er udarbejdet en status på rekrutteringsindsatsen for 2018. Den giver et 
overblik over de mange indsatser, der er lavet på rekrutteringsfronten i 1. 
halvår af 2018. Ud over en kort beskrivelse af aktiviteterne, så fremgår eventu-
elle målbare resultater for hver enkelt aktivitet. Der er afviklet aktiviteter på 
alle platforme i strategien, herunder outdoor-kampagne, online annoncering, 
adwords, film, aktiviteter på gymnasier, tiltag på egne web-platforme, aktivite-
ter på fakultetsniveau mm.  

 
- Orienteringsmateriale vedr. rekruttering 2019-2020 

På baggrund af de strategiske mål, omdømmeundersøgelsen, drøftelser i 
rekrutteringsteam og – gruppe er der identificeret en række nøglepunkter for 
rekrutteringsindsatsen i det kommende år, der er udfoldet i det bilagte materi-
ale 

 
- Prækvalifikations af Erasmusuddannelser 

Efter at være blevet selekteret i EU i juni 2018 med krav om udbud i 2019 samt 
en fordring om at have gennemført en dansk prækvalifikation inden da, fort-
sætter hhv. ST og Arts planlægningen af ansøgninger om prækvalifikation til d. 
17. september 2018.  

 
- Brev fra ministeren - De videregående uddannelsers rolle i Danmarks digi-

tale fremtid 
Uddannelses- og forskningsministeren har sendt et brev til AU og andre vide-
regående uddannelses institutioner vedrørende en samlet national vision for 
de videregående uddannelsers rolle i den digitale omstilling. Heri præsenterer 
han en ambition om, at alle studerende skal opnå en grundlæggende indsigt i 
de digitale teknologier, og have en bedre forståelse af, hvad den digitale udvik-
ling betyder for deres fag. Samtidig skal vi blive bedre til at udnytte digital tek-
nologi til at skabe bedre læring og højere kvalitet. Ministeren annoncerer i bre-
vet, at han vil følge op på dette med et Call for Action, hvor han vil opfordre 
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universiteterne til at bidrage med erfaringer med og overvejelser om den digi-
tale udvikling på de videregående uddannelser. 

 
10. Eventuelt 

Kristian Thorn orienterede om, at det er besluttet at starte et udbud vedr. digital-
eksamen med henblik på implementering i 2021. Kristian Thorn orienterer Udval-
get for Uddannelse, når der er nyt herom. 
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