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Møde den 13. november 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: Lone Urbak, AU Uddannelse (pkt. 2 og 3), Esben Wolf, AU Uddannelse (pkt. 4) 

og Anders Hyldig (pkt. 5). 

 
 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden og referat (BE, kl. 13.00,5 min.)  

Referatet fra mødet den 30. oktober blev godkendt. 

 

Dagsordenen blev udvidet med nedenstående punkt. Af samme årsag blev mødet 

udvidet med 30 minutter. Dagsordenen blev herefter godkendt. 

 
- Pkt 12. Målemetode for undervisningsforløb, der udvikles gennem mere og 

bedre anvendelse af læringsteknologi (BE, kl. 15.00, 30 min) 

 

2. Fælles kvote 2 kriterier (BE, kl. 13.05, 20 min) 

Udvalget drøftede mødet den 19. juni 2018 de eksisterende kvote 2 kriterier samt 

et forslag til en fremtidig fælles model for kvote 2 kriterier på Aarhus Universitet. 

Det blev på mødet den 19. juni aftalt, at arbejdet for en mere gennemskuelig kvote 

2 skal fortsættes med udgangspunkt i den på mødet skitserede model. Der har i 

den mellemliggende periode været dialog på fakulteterne herom, hvor AU Opta-

gelse har deltaget i en stor del af møderne.  

 

Lone Urbak orienterede om status på de enkelte fakulteter. Der udestår primært 

afklaring omkring enkelte uddannelser på BSS og HE. 

 

Lone Urbak orienterede om, at AU Optagelse vil udarbejde et overblik over, på 

hvilke uddannelser der skal varsles ændringer som følge af nye kvote 2 kriterier.  

AU Uddannelse inddrager de enkelte fakulteter og/eller de konkrete uddannelser i 

processen.  

 

AU Optagelse sørger tillige for, der udarbejdes en kommunikationsplan målrettet 

hhv. interne og eksterne interessenter.  
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Punktet drøftes igen på mødet i Udvalget for Uddannelse den 14. december med 

henblik på efterfølgende godkendelse af de nye fælles kvote 2 kriterier i Universi-

tetsledelsen i januar 2019.  

 

3. National test (BE, kl. 13.25, 25 min) 

Lone Urbak har med udgangspunkt i tidligere drøftelser i udvalget vedr. Aarhus 

Universitets strategiske holdning til national test udarbejdet et udkast til et positi-

onspapir. Dette med henblik på drøftelse og kvalificering i udvalget og efterføl-

gende vedtagelse i Universitetsledelsen.  

 

Lone Urbak redegjorde kort for status ift. arbejdet med national test. Aarhus Uni-

versitet har sammen med København Universitet aftalt et samarbejde om udvik-

ling af en fælles test til anvendelse i kvote 2. Samarbejdet er drøftet i Uddannelses-

gruppen i Danske Universiteter, og der var fra alle øvrige universiteter tilslutning 

til nedsættelse af en fælles arbejdsgruppe mhp. udvikling af en fælles national test. 

Målet er at få den klar fra 2021-2022, så den kan anvendes af de universiteter, der 

anvender test, dvs. på nuværende tidspunkt Aarhus Universitet, København Uni-

versitet og Syddansk Universitet. De øvrige universiteter kan, hvis de ønsker det, 

også anvende den. Samarbejdet vil falde i to tempi: En definerende, afgrænsende 

fase og en udførende fase. 

 

Testen skal ikke udprøve i samme faglige områder som den gymnasiale eksamen. 

Testen skal kunne anvendes til alle universitetsuddannelser, hvorfor den ikke skal 

teste i uddannelsesspecifikke emner. Testen kan anvendes som kriterium i kvote 2 

sammen med andre kriterier. Dvs. på Aarhus Universitet vil testen ikke stå alene. 

Det skal være op til den enkelte institution selv at vælge vægtning mellem de en-

kelte kriterier i kvote 2. 

 

Lone Urbak orienterede om, at det i arbejdsgruppen vægtes, at der inddrages fag-

personer. Både personer, der har viden om og erfaring med at udvikle tests, og 

personer med viden om og erfaring med opbygning af tværuniversitære samarbej-

der.  

 

Positionspapiret vil danne baggrund for Aarhus Universitets ageren i arbejdsgrup-

pen. Aarhus Universitet (Lone Urbak) er formand for arbejdsgruppen. Processen 

forventes at få karakter af en vekselvirkning mellem arbejdsgruppe og relevant 

bagland på hjeminstitutionen for at sikre kontinuerlig opbakning. På Aarhus Uni-

versitets forventes baglandet udgjort af prorektor samt prodekanerne (primært ST 

og HE). 

 

Udvalget havde en række konkrete input til udkastene til hhv. positionspapiret, ar-

bejdsgruppens kommissorium og procesplanen, som Lone Urbak indarbejder heri. 

Positionspapiret sendes herefter til godkendelse i Universitetsledelsen. 

 



 

 

  

  

Side 3/6 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

 

 

4. Nyt studieadministrativt system (BE, kl. 13.50, 15 min) 

Esben Wolf orienterede om, at det kommende studieadministrative system for 

Aarhus Universitets bliver organiseret som et nationalt projekt under ledelse af 

UFM. Det fremgår af projektets kommissorium, at der skal vælges en fælles stan-

dardløsning. Det betyder, at det formodentlig kun i begrænset omfang vil være 

muligt at tilpasse funktionalitet i den systemløsning, som vælges. 

 

Der er lagt op til et omfattende samarbejde med henblik på harmonisering af stu-

dieadministrative arbejdsgange og processer på tværs af de otte universiteter. 

Dette indebærer bl.a. som minimum en fælles begrebsmodel for studieadministra-

tion. Der er således i vid udstrækning tale om et forandringsprojekt møntet på 

transformation af de studieadministrative arbejdsgange og processer. 

 

En væsentlig leverance i det nationale projekt vil være et gennemført udbud og 

valg af systemløsning. Parallelt vil der blive arbejdet på etablering af fælles proces-

ser. Derpå vil følge en implementeringsfase, hvor løsningen skal konfigureres og 

dens ibrugtagning forberedes. Det forventes, at implementering og ibrugtagning 

vil blive foretaget som en rullende manøvre, sådan at universiteterne ikke imple-

menterer og tager systemet i brug samtidig. De lokale implementeringer og ibrug-

tagninger forventes primært styret af de enkelte universiteter selv.  

 

Der er ifølge Esben Wolf tale om et projekt, som der vil være en stor interesse for, 

og som mange medarbejdere vil følge i forventning om, at deres egne opgaver og 

arbejde vil blive berørt. Projektets resultat vil tillige påvirke Aarhus Universitet og 

dets udviklingsmuligheder. Universitetsledelsen har derfor valgt allerede nu at ini-

tiere projektets AU-program, således at Aarhus Universitet kan være bedst muligt 

forberedt på at bidrage, når det bliver muligt, og således at kommunikationen til 

medarbejdere, studerende og andre interessenter varetages optimalt. 

 

AU-programmet er ledet af en styregruppe med universitetsdirektøren som for-

mand.  

 

Udvalget gjorde opmærksom på vigtigheden af inddragelse af såvel studerende, 

som VIP og TAP i processen. Væsentligheden heraf må ifølge udvalget ikke under-

vurderes. Udvalget præciserede, at det samme gælder kommunikationen omkring 

både projektet og processen til studerende, VIP og TAP. Her pegede udvalget på, 

at der særligt bør være en opmærksomhed på motiverende kommunikation. Ift. de 

studerendes repræsentation blev det foreslået, at denne i referencegruppen udvi-

des fra 2 til 4, eksempelvis i form af en næstformand fra studienævnet fra hvert fa-

kultet.  

 

Esben Wolf takkede for input og tilsluttede sig disse. Han orienterede om, at det 

konkret er planen, at der vil finde en bred og dyb inddragelse sted ud fra princip-

per om rettidighed og inddragelse af de for problemkomplekset relevante aktører. 
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Inddragen på Aarhus Universitet vil ifølge Esben Wolf ske igennem det praktiske 

arbejde med bidrag til udbudsmaterialet, transformation af studieadministrative 

processer og forberedelse af implementering m.v. 

 

Udvalget havde en række yderligere input ift. det bilagte materiale, som Esben 

Wolf tog til efterretning.  

 

5. EDU IT: projektmidler 2019 (BE, kl. 14.05, 15 min) 

Anders Hyldig orienterede om, at et central aspekt af EDU-IT satsningen på Aar-

hus Universitet er de puljemidler, som skal sikre underviserne mulighed for at 

gentænke deres undervisningspraksis og eksperimentere med digitale læringstek-

nologier og pædagogiske interventioner i deres undervisning.  

 

Anders Hyldig orienterede kort om procesplanen ift. uddelingen af puljemidlerne i 

2019. De uddeles efter planen ved udgangen af februar, hvor et bedømmelsesud-

valg har behandlet de indkomne ansøgninger og indstillet projekterne til tildeling 

til endelig godkendelse i Udvalget for Uddannelse.  

 

For at skabe et solidt sammenligningsgrundlag i vurderingsprocessen er der blevet 

udarbejdet en projektskabelon samt en vejledning hertil. Herudover er der udar-

bejdet en kommunikationsplan for udbredelsen af kendskabet til puljemidlerne 

med henblik på at komme bredest muligt ud på Aarhus Universitet. 

 

Udvalget støttede op om såvel proces- og kommunikationsplanen. Det havde en 

række input til hertil samt sammensætningen af bedømmelsesudvalget, som An-

ders Hyldig indarbejder i materialet. 

 

6. Opfølgning på UUU, Fleksible uddannelser og dimensionering af en-

gelsksprogede uddannelser (BE, kl. 14.20, 10 min.) 

Berit Eika orienterede om de seneste tiltag som følge af dimensioneringen af en-

gelsksprogede uddannelser. Herunder at der i den førstkommende udgave af Uni-

versitetsledelsens Nyhedsbrev udsendes en omtale af status på Aarhus Universitet. 

 

7. Coimbra Group – invitation til deltagelse i spørgeskemaundersøgelse 

(BE, kl. 14.30, 5 min.) 

På baggrund af High Level Seminar i Dublin i januar 2018 er der i bestyrelsen i 

Coimbra Group taget initiativ til et samarbejde med virksomheden I-Graduate 

omkring et benchmarking projekt, hvor Coimbra Group-medlemmernes ’global 

education profile’ måles ud fra en spørgeskemaundersøgelse målrettet studerende 

og medarbejdere. 

 

En invitation mhp. deltagelse i undersøgelsen er sendt til Aarhus Universitet. Må-

let er at undersøge forventningerne til internationalisering blandt studerende og 

ansatte på Aarhus Universitet samt deres reelle oplevelser. 
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Det blev på baggrund af anbefaling fra FER og AU Uddannelse besluttet, at Aarhus 

Universitet i første omgang takker nej til deltagelse i Coimbra Groups undersø-

gelse. 

 

Det blev tillige besluttet, at en mulig deltagelse i undersøgelsen genbesøges, hvis 

der på Aarhus Universitet sættes konkrete mål for studerende og ansattes ople-

velse af internationaliseringsgraden. Ligeledes hvis der er interesse for benchmar-

king af internationaliseringsgraden i forhold øvrige universiteter i Coimbra Group. 

 

8. Godkendelse af formålsbeskrivelse for AU Summer University (BE, 

14.35, 10 min) 

Udvalget drøftede på mødet den 8. oktober et udkast til en justering af AU Sum-

mer University’s formålsbeskrivelse. Udvalget havde i den forbindelse en række 

ændringsforslag, og formålsbeskrivelse blev på baggrund heraf efterfølgende juste-

ret. 

 

Den justerede udgave af formålsbeskrivelsen blev på mødet forelagt udvalget til 

drøftelse, der godkendte denne med nogle få mindre forslag til rettelser. 

 

9. Høring over strategi for Region Midt (BE, kl. 14.45, 5 min) 

Region Midtjylland har udarbejdet Udviklingsstrategi 2019-2030 for de regionale 

udviklingsopgaver, der er sendt i høring.  

 

Udvalget drøftede denne og det foreløbige høringsvar, Aarhus Universitet har ud-

arbejdet hertil. Der var en række bemærkninger til høringsvaret. Det blev aftalt, at 

udvalgets medlemmer sender eventuelle skriftlige kommentarer til høringsvaret til 

chefkonsulent Karl Christensen, der på baggrund heraf indskriver disse i høring-

svaret, inden det sendes til endelig godkendelse i Universitetsledelsen. 

 

10. Kommende møder (BE, kl. 14.50, 5 min.) 

Udvalget gennemgik dagsordenerne for de kommende møder. Der var en række 

tilføjelser til dagsordenen til det kommende møde den 27. november, som på bag-

grund heraf blev justeret.  

 

11. Meddelelser (BE, kl. 14.55, 5 min.) 

Intet til dette punkt 
 

12. Målemetode for undervisningsforløb, der udvikles gennem mere og 

bedre anvendelse af læringsteknologi (BE, kl. 15.00, 30 min.) 

Berit Eika orienterede om, at det tredje mål i den strategiske rammekontrakt er at 

øge de studerendes læringsudbytte, hvilket bl.a. skal ske gennem varieret, struktu-

reret og fleksibel undervisning. Som en del af grundlaget for målopfyldelsen ind-

går antal undervisningsforløb, der udvikles gennem mere og bedre anvendelse af 
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læringsteknologier. Ifølge den strategiske rammekontrakt skal der følges op på sy-

stematik og fremdrift i indsatsen (”input”). 

 

Ligeledes indgår kvantitative og kvalitative effekter målt ved evaluering af både 

den oplevede effekt hos studerende og undervisere (”output”) og mere indirekte 

effekter som eksamensresultater, fremdrift og frafald (”outcome”). Efter ønske fra 

ministeriet er de studerendes vurdering af deres eget tidsforbrug på undervisning 

og forberedelse (studieintensitet) også blevet en del af den strategiske rammekon-

trakt. Dette mål kan belyses i sammenhæng med evaluering af ”outcome” i øvrigt. 

 

Der var til punktet udarbejdet et vedlagt notat, hvori det var beskrevet, hvorledes 

monitoreringen samt måling af ”output” og ”outcome” kan foretages. I notatet var 

tillige skitseret et udkast til en minimumsbeskrivelse af en re-designproces, der 

skal anvendes ifm. monitorering af antal undervisningsforløb, der udvikles gen-

nem mere og bedre anvendelse af læringsteknologier. 

 

Udvalget drøftede minimumsbeskrivelsen og havde en række ændringsforslag her-

til. Det blev aftalt, at Kirsten Brusgård på baggrund af udvalgets kommentarer 

gennemskriver det samlede notat med henblik på genbehandling på det kom-

mende møde i udvalget i 27. november. 

 

13. Eventuelt 

Intet til dette punkt. 


