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Møde den 23. august 2018, kl. 10:00 – 13:00 
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: Arnold Boon (pkt. 2) og Anders Hyldig (pkt. 6) 
Afbud: Berit Eika 
 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden og referat (BE, kl. 10.00,5 min.)  
Dagsordenen blev godkendt. Berit Eika var fraværende grundet udlandsrejse. I 
hendes fravær var Niels Lehmann mødeleder. 
 
Referatet fra mødet den 7. august blev godkendt. 

 
2. Campus 2.0 (AB, kl. 10.05, 40 min)  

Niels Lehmann orienterede om, at formålet med Arnold Boon besøg var at få kon-
kretiseret drøftelserne vedr. uddannelseselementerne i masterplanen for Campus 
2.0. 
 
Arnold Boon orienterede om, at bestyrelsen på deres møde den 11. april drøftede 
og godkendte et udkast til masterplanen for Campus 2.0. Til masterplanen var der 
knyttet en række beskrevne fremadrettede aktiviteter, som også blev godkendt af 
bestyrelsen.  
 
Bestyrelsen fremhævede i forbindelse med deres godkendelse af masterplanen 
nødvendigheden af 
 

- at der sikres en rettidig og grundig inddragelse af studerende og fagmiljø-
erne i det videre arbejde. Herunder en konkretisering af, hvad de stude-
rende og fagmiljøerne præcist skal forholde sig til i masterplanen 

- at Campus 2.0 understøtter og fremmer interdisciplinære aktiviteter 
- at det sikres, at det videre arbejde med udviklingen af Campus 2.0 fortsat 

er vision og understøttes med inddragelse af den nyeste viden inden for 
feltet 

 
Arnold Boon orienterede om, at der i forlængende af bestyrelsens godkendelsen af 
masterplanen blev igangsat en høringsproces, hvorigennem fakulteterne har mu-
lighed for at komme med input til den mere konkrete udvikling af denne.  
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På baggrund heraf tog Arnold Boon og udvalget en initial drøftelse af følgende:  
- Hvorledes inddragelse af studerende og fagmiljøerne sikres, herunder på 

hvilke niveauer (fakultets-, institut- og studienævnsniveau samt studenter-
organisationer m.v.) 

- Hvorledes der sikres specifik inddragelse af uddannelsesledelsen i form af 
prodekaner, studieledere, uddannelsesledere og afdelingsledere. Der er 
opsamlet en del erfaringer blandt de nævnte grupper (hvor en stor del af 
det konkrete arbejde med studieordninger sker), som det er væsentligt at 
få inddraget.  

- Hvorledes potentielle nye undervisningsformer kan rummes i Campus 2.0. 
Herunder vigtigheden af, at Campus 2.0 indeholder en indbygget fleksibi-
litet, således at nye og andre undervisningsformer kan implementeres.  
I den forbindelse blev det drøftet, hvorledes det sikres, at den pædagogiske 
ekspertise, hvor nytænkende undervisere, pædagogiske centre og UFU er 
kerneaktører, kan bringes i spil og inddrages.  

 
I forlængelse af drøftelserne orienterede Per Andersen, Charlotte Ringsted, Finn 
Borchsenius og Niels Lehmann kort om de initiativer, der allerede er igangsat på 
de enkelte fakulteter. Hertil blev der også præsenteret og vendt en række forslag til 
konkrete initiativer. 
 
På baggrund af drøftelserne blev det aftalt, at Udvalget for Uddannelse kommer 
med et udspil til, hvorledes uddannelsesområdet inddrages i den videre proces ift. 
arbejdet med udviklingen af masterplanen. Udspillet sendes til Arnold Boon, når 
det er klart. Det blev i den forbindelse foreslået, at der afholdes en studienævns-
dag, som vil indgå i udvalgets udspil til Arnold Boon. 
 

3. Erfaringsudveksling om aftagerpaneler (BE, kl. 10.45, 30 min.) 
Som opfølgning på karriereklar-aktiviteterne i 2017 udvekslede Udvalget for Ud-
dannelse erfaringer med hensyn til organisering af og arbejde med aftagerpane-
lerne. 

 
Status på arbejdet med aftagerpanelerne på de enkelte fakulteter var følgende: 
 
Science and Technology 
I overensstemmelse med handleplanen fra Uddannelsesrapport 2017 er der på 
Science and Technology igangsat en opsamling af erfaringer med aftagerpaneler. I 
september 2018 afholdes der et temamøde med henblik på at få synliggjort de 
gode erfaringer og eksempler til fælles inspiration og udvikling. Forud for tema-
mødet er der påbegyndt en indsamling af korte skriftlige statusser på arbejdet med 
aftagerpanelerne. Der er endnu ikke indsamlet erfaringer til at danne det fulde bil-
lede af erfaringerne på tværs af ST, og den endelige konklusion på det igangsatte 
arbejde afventer temamødet i september. 
 



 
 

  
  

Side 3/11 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

 

Der kan være grund til at sondre mellem aftagerpanelerne på Science-uddannel-
serne og aftagerpanelerne på Technology-uddannelserne. For så vidt angår sidst-
nævnte, er de i god gænge. Der er interesse for at deltage i aftagerpanelerne, med-
lemmerne af panelerne er generelt engagerede og aktive på møderne, og alt i alt er 
det overvejende velfungerende paneler.  
 
På Science-uddannelserne er der et mindre klart billede af erfaringerne med afta-
gerpanelerne. Panelerne er i et vist omfang præget af diskussioner uden et til-
strækkeligt bredt og langsigtet perspektiv. Hertil savnes der både konkretiseringer 
af udfordringer for det relevante arbejdsmarked i sin helhed og konkrete forslag til 
udvikling af uddannelserne. Dette gælder også i et vist omfang på nogle af ingeni-
øruddannelserne. Det er således noget, der kræver særlig opmærksomhed og af-
klaring i forbindelse med et kommende temamøde.  
 
Aktuelt er der på ST en række aftagerpaneler med repræsentanter fra erhvervslivet 
på ”ansættelsesniveau” (udviklingschef, faglige chefer o. lign.). Tidligere har der 
været få aftagerpaneler med erhvervsrepræsentanter på højere niveau. Begge mo-
deller synes at have sine fordele og ulemper. Repræsentanter på ”ansættelsesni-
veau” er tættere på den hverdag, der venter dimittenderne, og kan således konkre-
tisere diskussioner i forhold til specifikke behov og kompetencer. Repræsentanter 
på et højere niveau har et mere strategisk udsyn og et bredere blik på uddannel-
serne og det tilhørende arbejdsmarked.  
 
På den baggrund overvejes en model for aftagerpaneler, der tillader, at man bevæ-
ger sig mellem de forskellige niveauer. Overvejelsen tages med i den videre drøf-
telse af, hvorledes anvendelsen af aftagerpanelerne kan optimeres.  

 
I flere aftagerpaneler er der gode erfaringer med, at den ansvarlige uddannelsesle-
der og formand indgår i tæt dialog om udarbejdelse af dagsorden, og at der heri 
lægges op til konkrete input fra panelet. Aftagerpanelet for jordbrugsvidenskab 
kan fremhæves som et eksempel, hvor der har været en længere proces for at finde 
den rigtige form på møderne. Det er nu blevet sådan, at der samles op på møderne 
ved at lave et ”rullende skriv”, som viser, hvad der er besluttet, og hvordan man 
har forholdt sig til konkrete emner/spørgsmål mm. Herudover er dialogen med 
panelets formand intensiveret. Indtil videre synes det at have styrket aftagerpane-
let. 
 
Business and Social Science 
I alt 18 aftagerpaneler dækker uddannelsesporteføljen ved Aarhus BSS. Henset de 
enkelte uddannelsers faglige diversitet og forskelligartede bidrag til det omgivende 
samfund har Aarhus BSS fundet det mest hensigtsmæssigt med aftagerpaneler på 
uddannelsesniveau. Dvs. der er knyttet et aftagerpanel til hver uddannelse eller 
gruppe af fagligt beslægtede uddannelser. 
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Institut- og studieleder(e) har ansvaret for dialogen med aftagerpanelerne, som ty-
pisk mødes 1-2 gange om året. Aftagerpanelerne involveres blandt andet i drøftel-
ser om: uddannelsernes aktuelle kvalitet og relevans, uddannelsens fagelementer, 
dimittendproduktion og det potentielle arbejdsmarked, udvikling af samarbejds-
modeller mellem uddannelse og arbejdsmarked, nye uddannelsestiltag samt ud-
vikling af alumnemiljøet. 
 
BSS har i oktober 2017 vedtaget nye principper for aftagerpaneler og er i færd med 
et eftersyn af panelerne med henblik på nykonstituering pr. 1. februar 2019. I den 
proces er det til diskussion, om der rekrutteres på det rette niveau, dvs. aftagere, 
som møder de nye dimittender i første job, og som har ansættelseskompetence i 
forhold til disse. 
 
Der er stor variation i aftagerpanelernes funktion og virke på tværs af uddannel-
serne. Størstedelen af panelerne oplever udfordringer med at tiltrække nye med-
lemmer og efterfølgende sikre deres fremmøde. Dette forsøges løst ved at plan-
lægge møderne i meget god tid, flere steder op til 1 år i forvejen, og at sikre til-
strækkeligt store paneler, således at et frafald til møderne ikke hindrer en bred 
drøftelse af de aktuelle emner. Derudover er det med de nye principper præciseret, 
at der skal ske en opfølgning på møderne for at styrke aftagerpanelernes opfattelse 
af deres bidrag til uddannelserne. Det er ligeledes vedtaget, at formanden for afta-
gerpanelet skal være en aftager for at skabe ejerskab blandt medlemmerne. Tilret-
telæggelsen af møderne varetages i tæt samarbejde mellem formanden og institut- 
og studieleder(e). 
 
Indholdsmæssigt er der stor forskel på drøftelserne, typisk afhængig af om dagsor-
denen er af mere strategisk karakter med institutniveauet i fokus, eller om man er 
mere detailfokuseret omkring de enkelte uddannelser. 
 
Nye uddannelsesinitiativer og strategisk retning for uddannelserne er de emner, 
hvor udbyttet fra drøftelserne med aftagere er størst. Et par eksempler på, hvor-
dan aftagerpanelerne eksempelvis er blevet inddraget med succes er følgende: 
 
1) I forbindelse med en ny uddannelse i erhvervsøkonomi – psykologi er de to 

aftagerpaneler, der er knyttet til fagområderne, blevet hørt på basis af et skrift-
ligt oplæg bestående af en kort beskrivelse af de strategiske overvejelser bag 
initiativet, kompetenceprofil og en kort beskrivelse af uddannelsens struktur. 
Af tilbagemeldingerne fremgår det, at medlemmerne finder det meget positivt, 
at de bliver anvendt konstruktivt til at komme med input til en ny uddannelse. 
 

2) Aftagerpanelet på statskundskab har ligeledes været med til at drøfte perspek-
tiverne i en ny kandidatstudieordning. Den er udviklet dels i lyset af frem-
driftsreformens krav om optjening af 30 ECTS pr. semester, og dels med ud-
gangspunkt i en analyse om studietidsforlængelse på uddannelsen. Instituttet 
arrangerede i den forbindelse en paneldebat med aftagerrepræsentanter, stu-
derende og undervisere. Blandt andet bidrog en af aftagerne med et oplæg til 

file://uni.au.dk/dfs/BSS_Dekanatet/01%20Uddannelse/Aftagerpaneler/P%C3%A5%20Aarhus%20BSS%20er%20det%20besluttet,%20at%20det%20henset%20de%20enkelte%20uddannelsers%20faglige%20diversitet%20og
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drøftelse. Det var ifølge instituttet et særligt givtigt format for drøftelser på 
tværs af aftagere, studerende og VIP.  
 

3) Juridisk Institut har over en længere periode drøftet behovet for digitale kom-
petencer hos dimittender, som skal ud på det juridiske jobmarked. Som følge 
heraf er der blandt andet arbejdet på at trække eksterne eksperter/praktikere 
ind til drøftelse af behov og muligheder på instituttet. Dette blandt andet for at 
illustrere sammenhængende mellem den teoretiske og den tekniske del af ju-
rafaget i praksis. Dialogen med aftagere har blandt andet resulteret i etablerin-
gen af et nyt Center for Ret og Digitalisering (CREDI), som blandt andet skal 
arbejde med at integrere viden om ret og digitalisering i uddannelserne. Cen-
teret åbner officielt den 17. august 2018. 

 
Arts 
Arts har fire aftagerpaneler, der knytter sig til de fire studienævn på fakultetet. 
Som supplement til aftagerpanelerne har to af fakultetets institutter nedsat afde-
lingsvise aftagerfora, som er mere fagnære. Opdelingen i hhv. aftagerpaneler og 
aftagerfora giver mulighed for både at drøfte tværgående problematikker og fag-
specifikke udfordringer. Der afholdes møder i aftagerpaneler og aftagerfora 1-2 
gange årligt.  
 
Det kan være vanskeligt at samle alle medlemmer af et aftagerpanel til samme 
møde, selvom møderne planlægges i god tid. Derfor overvejes det, om der skal 
være flere medlemmer af hvert panel mhp. at sikre et solidt fremmøde. På DPU er 
der desuden ønske om at udvide udpegningsperioden fra 2 til 4 år, da det vurderes 
at kunne styrke udbyttet af samarbejdet med aftagerpanelet.   
 
Aftagerpanelets medlemmer har som udgangspunkt ansættelseskompetence inden 
for det repræsenterede fagfelt. Der kan dog være tilfælde, hvor medlemmer uden 
ansættelseskompetence vurderes at have særligt værdifulde bidrag ift. strategi og 
udvikling. I institutternes aftagerfora er der både medlemmer med ansættelses-
kompetence og medlemmer uden, da nylige dimittender har nyttig viden omkring 
udfordringerne med at etablere sig på arbejdsmarkedet.  
 
Samarbejdet med aftagerpanelerne på Arts er velfungerende, og medlemmerne 
har stor interesse i at bidrage med konkrete input ud fra den kontekst, de selv 
kommer fra. De har dog mindre øje for den aktuelle universitetspolitiske kontekst 
med givne rammer, for eksempel dimensionering og fremdriftsreform.  
 
Til aftagerpanelmøderne vælges aktuelle tværgående temaer til drøftelse. På Arts 
har der bl.a. været gode erfaringer med følgende temaer: 
 
• Karriereklar – kvalificeret arbejdskraft. Det skulle understøtte inddragelse af 

praksis og et tydeligere karriereperspektivet i uddannelserne.  
• Overgangen fra uddannelse til arbejdsmarked, herunder ansættelse af akade-

mikere i mindre virksomheder. 



 
 

  
  

Side 6/11 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

 

• Muligheder og udfordringer for kandidater med en professionsfaglig BA-bag-
grund (DPU).  

• Projektorienteret forløb i et fremdriftsperspektiv 
• Tværfaglighed 
• Forholdet mellem teori og praksis på uddannelserne 
• Teknologi i uddannelserne og anvendelsen heraf 
• EVU-strategi 
 
På Arts er der flere eksempler på, at aftagerpanelernes input har givet anledning 
til ændringer. F.eks. har aftagerpanelet på DPU haft en særlig rolle i udviklingen af 
instituttets masterudbud, hvor panelets anbefalinger om øget fleksibilitet i master-
udbuddet og mulighederne for profilering i masteruddannelserne har haft afgø-
rende betydning for udviklingen af det fremtidige masterudbud.  
 
På en af fakultetets afdelinger, Digital Design og Informationsvidenskab, har de 
taget initiativ til at besøge de virksomheder og organisationer, der er medlem af 
det lokale aftagerforum. Hensigten er at øge kendskabet til virksomhederne/orga-
nisationerne mhp. at øge relationen og samarbejdet.  
 
Health 
I forbindelse med visionsprocesserne på Health var aftagerpanelerne inviteret 
med på de indledende workshops a to dages varighed. Her blev forventningerne til 
fremtidens kandidater og udviklingen inden for de forskellige brancher diskuteret 
– med udgangspunkt i oplæg fra prodekan og eksterne oplægsholdere.  
 
Det har været en meget positiv oplevelse, og langt størstedelen har deltaget og bi-
draget yderst konstruktivt til processen. God tid og konkrete fælles opgaver resul-
terede i dybdegående diskussioner og en oplevelse af en fælles proces, end der tid-
ligere er erfaret ifm. studieordnings-revisioner og med de årlige tidsbegrænsede 
møder af 2-3 timers varighed. 
 
Flere uddannelser har meldt tilbage, at de i forbindelse med de årlige aftagerpa-
nelmøder netop har gode erfaringer med at tage udgangspunkt i oplæg fra eks-
terne parter eller oplæg fra enkelte af aftagerpanelmedlemmerne selv. 
 
Aftagerne ønsker ofte øget fokus på deres eget fagområde. Det er erfaringen, at AU 
som institution kan blive bedre til at tydeliggøre de formelle krav, som uddannel-
sen som helhed skal leve op til. Hertil oplever aftagerne ofte, at beslutningsgan-
gene er meget anderledes end dem, de kender fra deres eget virke. Det ville for-
bedre samarbejdet, at processerne for en studieordningsrevision blev gjort tydeli-
gere. 
 
Programmet for de årlige aftagerpanelmøder er tætpakkede. Møderne fungerer 
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bedre, når der er plads til debat og dialog – herunder konkret taletid til og oplæg 
fra panelets eksterne medlemmer. 
 
På Health arbejdes der på at få en bredere repræsentation af aftagerpanelmedlem-
mer og samarbejdspartnere generelt. Tidligere bestod panelerne i højere grad af 
ledere, repræsentanter fra diverse styrelser samt formænd og næstformænd for di-
verse relevante foreninger, nationalt og internationalt. Det gav problemer med 
fremmøde, da de, der var bosat langt fra Aarhus, ofte meldte afbud til møderne. 
Nu rekrutteres der i højere grad på flere niveauer og med større vidde i forhold til 
brancher og sektorer, og i højere grad fra nærområdet. 
 
Der er gode erfaringerne med denne rekruttering. Der er således et meget bedre 
fremmøde, hvortil der opleves et højt engagement og bedre tid blandt medlem-
merne. Det gør det bl.a. lettere at etablere en løbende kontakt i forbindelse med 
det forestående revisionsarbejde, og lettere at få hurtig ”ad hoc kontakt” når der 
opstår specifikke spørgsmål eller behov for afklaring mellem de planlagte møder. 
 
Enkelte uddannelser har med succes afholdt møder med både aftagere og censo-
rer, hvilket resulterede i nye, interessante og konstruktive dialoger. 
 
På Health har følgende temaer været drøftet med særlig succes: 
 
• Krav til fremtidens kandidater sammenholdt med i dag, herunder drøftelser af 

samfundets og arbejdsmarkedets udvikling og fremtidige jobmuligheder sam-
menholdt med kandidaternes erhvervede og efterspurgte kompetencer  

• Diversitet i optag 
• Dimittenders præsentation af specialer 
• Gruppesamarbejde på studierne >< Teamsamarbejde på klinikkerne 
 
Opsamling 
På baggrund af gennemgangen af status for arbejdet med aftagerpanelerne på fa-
kulteterne, var der enighed om, at nogle af aftagerpanelerne spiller en afgørende 
rolle i udviklingen af uddannelser og uddannelsesstrategier, mens andre stadig i 
lidt for høj grad har en mere legitimerende funktion.  
 
Der er store forskelle på praksis på tværs af fakulteterne ift. måden, aftagerpane-
lerne organiseres på, hvilket afspejler øvrige forskelle i uddannelsesorganiserin-
gen. Fleksibilitet kan være afgørende for at skabe et velfungerende aftagerpanel, 
men fleksibiliteten betyder også stor mangfoldighed – fra få aftagerpaneler på Arts 
til mange på BSS. Hertil rekrutteres der fra vidt forskellige niveauer til aftagerpa-
nelerne. Der var enighed om, at organiseringen skal være uddannelsesnær. Hertil 
er erfaringen, at jo mere professionsrettet en uddannelse er, des bedre fungerer 
arbejdet i aftagerpanelet. 
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Endelig blev det konstateret, at der kun er et begrænset samarbejde eller erfa-
ringsudveksling på tværs af fakulteterne omkring aftagerpaneler. Det på trods af, 
at opdraget samt nogle af erfaringerne og udfordringerne med aftagerpaneler er 
relativt enslydende. En af disse handler om rekruttering af de rigtige medlemmer. 
En anden handler om, hvordan man fastholder engagement og momentum. 
 
Helt overordnet kunne det dog konstateres, at arbejdet med aftagerpaneler er god 
gænge, og at der er fokus på at foretage de fornødne optimeringer på de respektive 
hovedområder. 

 
4. Proces for nye uddannelser (KT, kl. 11.15, 10 min) 

Niels Lehmann orienterede om, at Udvalget for Uddannelse d. 16. januar 2018 
drøftede processen for ansøgning om nye uddannelser. Udvalget tilkendegav i den 
forbindelse, at det havde følgende ønsker til justering af processen: 

 
1) Tættere kobling mellem universitetsledelsens strategiske drøftelse af nye 

uddannelsesinitiativer og Udvalget for Uddannelses første behandling af 
uddannelsesinitiativerne. 

2) Styrkelse af fokus på såvel forskningsdækning som relevans i den strategi-
ske drøftelse. 

3) Udvalget for Uddannelses 2. behandling placeres tættere på ansøgningsfri-
sten til RUVU og skal fokuseres omkring denne ansøgning. 

4) Behov for hurtigere reaktionstid til f.eks. at imødekomme ”akutte” behov 
på arbejdsmarkedet  

 
Forslag til proces for nye uddannelser med ny tidsplan 
Niels Lehmann orienterede om, at Uddannelsesstrategisk sekretariat efter drøftel-
sen i Udvalget for Uddannelse og yderligere dialog med hvert af fakulteterne har 
udarbejdet en ny procesbeskrivelse, årshjul og tidsplan, der tilgodeser behovet for 
to reelle ansøgningsrunder, som var centralt for flere af fakulteterne for at opnå 
hurtigere reaktionstid. Hovedtrækkene i processen er således: 
 

1. Universitetsledelsens strategiske behandling af uddannelsesporteføljen 
samt aktuelle ansøgninger i relation til uddannelsesporteføljen. Universi-
tetsledelsen foretager en strategisk drøftelse to gange årligt for at imøde-
komme to ansøgningsrunder. Først en samlet drøftelse af porteføljen og 
nye uddannelsesinitiativer og dernæst blot af nye uddannelsesinitiativer, 
som indgår i årets 2. ansøgningsrunde. Forårets drøftelse er den primære 
årlige drøftelse, hvor alle planer om nye uddannelser som udgangspunkt 
skal indgå i beskrivelsen af fakulteternes strategiske overvejelser. 

2. Udvalget for Uddannelse foretager 1. behandling af nye uddannelsesinitia-
tiver i umiddelbar forlængelse af Universitetsledelsens strategiske drøftel-
ser med udgangspunkt i uddannelsens indhold, eventuelle bemærkninger 
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fra Universitetsledelsen samt en plan for afdækning af behov for uddannel-
sen. 

3. Fakultetet arbejder videre med fagudvikling, aftagerinddragelse og behovs-
undersøgelse med henblik på at udarbejde en prækvalifikationsansøgning. 

4. Udvalget for Uddannelse foretager 2. behandling af initiativet på baggrund 
af udkast til prækvalifikationsansøgning med fokus på sandsynliggørelse af 
behov for uddannelsen.  

5. Universitetsledelsen godkender ansøgning på baggrund af indstilling fra 
Udvalget for Uddannelse. 

6. Ansøgning sendes til Styrelsen for Forskning og Uddannelse. 
7. Oprettelse af udbud 

 
Indeværende ansøgningsrunde 2019-I 
Fakulteternes ansøgninger, der sigter mod prækvalifikationsansøgningsfristen 1. 
februar 2019 blev behandlet af Universitetsledelsen i februar 2018 og dernæst af 
Udvalget for Uddannelse d. 19. juni 2018. Tidsplanen, som blev skitseret på mødet, 
indeholder et forslag til nye mødedatoer for denne ansøgningsrunde, der lever op 
til den skitserede proces. Det indebærer, at 2. drøftelse i Udvalget for Uddannelse 
samt endelig godkendelse i Universitetsledelsen skubbes tættere på prækvalifikati-
onsansøgningsfristen. 
 
Udvalget for Uddannelse godkendte såvel den generelle procesbeskrivelse som den 
konkrete tidsplan for indeværende ansøgningsrunde. 
 

5. Rammekontraktens krav til uddannelsesområdet 
Niels Lehmann orienterede om, at den strategiske rammekontrakt, som er indgået 
mellem Aarhus Universitet og ministeriet, rummer mål om at øge de studerendes 
læringsudbytte og at forberede de studerende bedre til arbejdsmarkedet. Til dis-
kussionen i UFU var der endvidere vedlagt et opspil til styrelsens institutionsbe-
søg. 
 
Med hensyn til styrelsens besøg orienterede Niels Lehmann om, at Styrelsen har 
fremsendt en opfølgning på årsrapporten, hvor der redegøres for målopfyldelsen i 
udviklingskontrakten, som den strategiske rammekontrakt afløser. Styrelsen læg-
ger op til, at der på institutionsmødet i 2018 skal ske en tværgående drøftelse af, 
hvordan uddannelserne tilrettelægges som heltidsuddannelser, der understøtter et 
højt læringsudbytte hos de studerende. Som basis herfor er udarbejdet to opgørel-
ser: 
 
• Den første fokuserer på minimumstimetal (min 5 hhv. 3 timer pr. ECTS, hvil-

ket svarer til 10,7 hhv. 6,4 timer per uge i 14 uger i AU’s opgørelsesmetode). 
Her ligger AU som forventet højere for samtlige uddannelser.  

• Den anden opgørelse ser på det gennemsnitlige timetal, hvor der her er fokus 
på uddannelser, der ikke har minimum 7 hhv. 5 planlagte timer per ECTS 
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(hvilket igen svarer til 15 hhv. 10,7 planlagte timer per uge). Med dette høje 
krav har AU 53 uddannelser – fraregnet uddannelser med mindre end 25 stu-
derende per årgang – der opererer med et lavere antal planlagte timer.  

 
Styrelsens tema spiller sammen med den strategiske rammekontrakt, på uddan-
nelsesområdet har to mål: at øge de studerendes læringsudbytte (mål 3) og at for-
berede de studerende bedre til arbejdsmarkedet (mål 4). 
 
Kirsten Brusgård gennemgik beskrivelsen af de to mål og de afledte indikatorer, 
der udgør grundlaget for en vurdering af målopfyldelse. Hun præsenterede endvi-
dere et forslag til, hvordan der kan følges op.  
 
Udvalget drøftede operationalisering af og opfølgning på indsatsen med at indfri 
målene i den strategiske rammekontrakt. Det blevforeslået, at Udvalget for Ud-
dannelse halvårligt får oversigter over status over de enkelte mål. Herunder skal 
Udvalget også drøfte de indsatser, der er iværksat på de enkelte fakulteter med 
henblik på erfaringsudveksling og vidensdeling i forhold til effektfulde indsatser. 
UFU fandt endvidere Kirsten Brusgaards opstilling meget produktiv, og det blev 
derfor besluttet at tage udgangspunkt i den i forbindelse med det videre arbejde 
med at følge op på målsætningerne i rammekontrakten.  
 

6. Indstilling vedr. strategiske midler ift. EDU IT (BE, 12.10, 10 min)  
LUKKET PUNKT 
Indstillingen vedr. de strategiske midler ift. EDU IT blev godkendt med en ekstra 
bevilling på 25.000 kr. til projekt nr. 14. 
 

7. Kommende møder (BE, kl. 12.20, 10 min.) 
Udvalget gennemgik dagsordener for de kommende møder, og der var nogle min-
dre justeringer hertil.  
 
Det blev vedtaget, at mødet den 16. oktober aflyses grundet efterårsferie. 

 
8. Meddelelser (BE, kl. 12.30 10 min.) 

Der var følgende meddelelser, som Niels Lehmann kort orienterede om:  
 
Call for Action: Teknologisk upgrade på de videregående uddannelser 
Uddannelses- og forskningsministeren har indledt et arbejde, der skal give de vi-
deregående uddannelser en teknologisk upgrade. Arbejdet skal lede frem til en 
handlingsplan for digitale teknologier på alle videregående uddannelser. Ambitio-
nen er, at alle studerende får en grundlæggende forståelse for digitale teknologier, 
og så skal digitale teknologier bruges til at gøre undervisningen endnu bedre. Ud 
over teknologiforståelse vil handlingsplanen for digitale teknologier have fokus på, 
hvordan teknologi i højere grad kan bruges til at gøre undervisningen bedre og de 
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studerende klogere, da ny teknologi kan understøtte en inspirerende og inddra-
gende undervisning.  
 
Punktet tages op på det kommende møde. 
 
Ny lov om danskuddannelse til voksne udlændinge 
Den nye lov om danskundervisning til udlændinge, som trådte i kraft d. 1. juli 
2018, medfører indførelse af deltagerbetaling på danskundervisningen for arbejds-
tagere og studerende. Deltagerbetalingen er sat til 2.000 kr. pr. påbegyndt modul. 
Uddannelsen består af i alt 5 moduler. Derudover skal derudover betales et depo-
situm på 1.250. 
 
Som følge af introduktionen af deltagerbetaling har IU derfor haft en tæt dialog 
med Lærdansk, som igennem de seneste år har været Aarhus Universitets samar-
bejdspartner på området. Udfaldet er blevet, at Aarhus Universitet har valgt at 
fortsætte samarbejdet med Lærdansk, som har indført et nyt tilbud i FVU-regi 
(Forberedende Voksenundervisning) til universitetets internationale studerende 
og ansatte, således at de fortsat får mulighed for at følge (næsten) gratis danskun-
dervisning sideløbende med studier og arbejde. 
 
Referat fra LGU 
Der var afholdt møde i LGU den 26. juni. Referat herfra var vedlagt til orientering. 
 

9. Eventuelt (BE, kl. 12.40, 5 min.) 
Intet til dette punkt. 
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