
 
 

 
 
Aarhus Universitet 
Nordre Ringgade 1 
8000 Århus C 

Tlf. :  8715 0000 
Fax: 8715 0201 
E-mail: au@au.dk 
www.au.dk 

 

Jeppe Norskov Stokholm 
 
Universitetsledelsens Stab 

14. december 2018 
 
Side 1/6 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

Møde den 14. december 2018, kl. 13:30 – 15:30 
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: Astrid Marie Gad Knudsen og Marianne Kjær (pkt. 2 og 3), Anders Hyldig (pkt 
4) samt Lone Urbak (pkt. 6) 
 
 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden og referat (BE, kl. 13.30,5 min.)  
Dagsorden til dagens møde blev godkendt. 
 
Referatet fra mødet den 27. november blev godkendt. 

 
2. Anden drøftelse af nye uddannelser og udbud 2019-I. Ansøgninger om 

nye uddannelser, der skal indstilles til prækvalifikation 1. februar 2019  
Som led i processen for godkendelse af nye uddannelser foretog Universitetsledel-
sen d. 28. februar 2018 en strategisk drøftelse af Aarhus Universitets uddannelses-
portefølje og drøftede en række konkrete uddannelsesinitiativer, som fakulteterne 
havde fremlagt. Uddannelsesinitiativerne blev førstegangsbehandlet i Udvalget for 
Uddannelse d. 19. juni 2018.  
 
Udvalget har modtaget fire justerede ansøgninger om nye uddannelser til anden-
behandling med henblik på indstilling til Universitetsledelsens behandling af 
samme d. 16. januar 2019 og efterfølgende eventuel ansøgning om prækvalifika-
tion d. 1. februar 2019. 
 

Uddannelsesinitiativerne var følgende: 
• Bacheloruddannelsen i integrativ neurovidenskab, (HE) 
• Kandidatuddannelsen i neurovidenskab (HE) 
• Kandidatuddannelsen i it, kommunikation og organisation, Herning (BSS) 
• Bacheloruddannelsen i teknisk videnskab (mekanik) (ST) 

 
Følgende blev besluttet 
Udvalget drøftede de fremsendte ansøgninger enkeltvis. Der blev knyttet en række 
anbefalinger og kommentarer til de to uddannelser fra Health, der vil ledsage ind-
stillingen af ansøgningerne i forbindelse med behandlingen af disse i Universitets-
ledelsen. Uddannelsesstrategisk Sekretariat sørger for, at udvalgets anbefalinger 
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og kommentarer videreformidles skriftligt til prodekan for uddannelse på Health, 
Charlotte Ringsted, der på den baggrund orienterer fagmiljøerne. 
Udvalget indstillede de to uddannelser fra BSS og ST til godkendelse i universitets-
ledelsen i den fremsendte form. 
 

3. Første drøftelse af nye uddannelser og udbud 2019-II. Ansøgninger om 
nye uddannelser, der skal indstilles til prækvalifikation 16. september 
2019  
Som led i processen for godkendelse af nye uddannelser foretog Universitetsledel-
sen d. 14. november 2018 en strategisk drøftelse af en ansøgning om en ny uddan-
nelse på ST med udgangspunkt i den strategiske drøftelse af Aarhus Universitets 
uddannelsesportefølje i februar 2018.  
 
Det drejer sig om følgende uddannelsesinitiativ: 
• Diplomingeniøruddannelsen i informations- og kommunikationsteknologi, 

Herning (ST) 
 
Ansøgningen blev førstegangsbehandlet i Udvalget for Uddannelse med henblik på 
ansøgning om prækvalifikation d. 16. september 2019. Behandlingen omfattede en 
indholdsmæssig drøftelse af uddannelsesinitiativet med henblik på vurdering af 
ansøgningsmaterialets modenhed vedr. fagligt indhold, herunder  

1) sammenhæng til beslægtede uddannelser samt  
2) en plan for behovsundersøgelsen og beskrivelse af undersøgelsesdesignet. 

 
Følgende blev besluttet 
Udvalget havde en række anbefalinger og kommentarer til ansøgningen. Uddan-
nelsesstrategisk Sekretariat sørger for, at disse videreformidles skriftligt til prode-
kan for uddannelse, Finn Borchsenius, der på den baggrund orienterer fagmiljøet. 
 
Ved anden drøftelse i august 2019 skal Udvalget for Uddannelse vurdere, om ud-
dannelsesinitiativet skal indstilles med anbefaling til Universitetsledelsen på bag-
grund af en justeret ansøgning. I sidstnævnte skal der indgår en færdig behovsun-
dersøgelse. Såfremt Universitetsledelsen tiltræder indstillingen, vil den godkendte 
ansøgning blive sendt til prækvalifikation i Styrelsen for Forskning og Uddannelse 
d. 16. september 2019. 

 
4. Kvartalsstatus fra EDU IT Hub’en 

Anders Hyldig orienterede om status på igangværende projekter samt EDU IT 
Hub’ens økonomi for 2018 og 2019. 
 
Følgende blev besluttet vedr. prioriteringsstrategi og programledelse 
Anders Hyldig præsenterede tre mulige spor, der kan følges, i form af  
1. LMS-videreudvikling og optimering: Projekter, der skal forbedre Blackboard. 
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2. Indkøb og integration af 3. partsteknologier: Projekter, der skal udvide under-
visernes mulighed for at anvende forskellige læringsteknologier. 

3. Tværgående EDU-IT projekter: Projekter i krydsfeltet mellem teknik og pæda-
gogik, der kræver tværgående projektstyring og som forbedre EDU-IT ramme-
betingelserne på AU. 

 
Med udgangspunkt i de tre spor, besluttede udvalget, at  
• man i EDU IT Hub’en primært skal udvikle på de Blackbord-projekter, hvor 

det vurderes, der er low effort og high impact (spor 1) og på 3. partsteknologier 
og LMS-uafhængige LTI-tools (spor 2)  

• at EDU IT Hub’en skal have en backlog-struktur i de 3 spor, samt at der kobles 
et videospor på, når der kommer en overefterspørgsel herpå 

• godkende den skitserede proces for, hvem der kan ønske projekter ind, og 
hvordan EDU-IT Hub’en kan bidrage til projektmodning 

• EDU-IT Koordinationsforum har prioriteringsmandatet over den samlede 
EDU-IT backlog, samt at denne prioritering godkendes/revideres i UFU (kvar-
talsvis) 

 
Følgende blev besluttet vedr. teknologi gap, visionsarbejde, eksperimentelt un-
dervisningslokale samt økonomi for 2019 
• Udvalget tilsluttede sig, at EDU IT Hub’en dels skal fokusere på at lukke det 

”teknologiske gab”, som er identificeret, og dels fortsat skal fokusere på at un-
derstøtte det visionære arbejde, der er igangsat i de pædagogiske miljøer 

• Udvalget tilsluttede sig den fremlagte MVP-strategi med fokus på fleksibilitet 
og (op)skalerbarhed 

• Udvalget tilsluttede sig, at det er for tidligt at kobles en post. doc. med fokus 
på learning analytics til EDU IT Hub’en fra 2019. Punktet tages op igen i 2019 

• Udvalget besluttede, at der ift. EDU IT satsningen skal være fokus på et konti-
nuerligt og langsigtet arbejde, hvorfor eksempelvis midler til udlodning skal 
annonceres i god tid. Hertil var der enighed om vigtigheden af, at de projekter, 
der igangsættes, skal være forankrede i fagmiljøerne. 

• I forbindelse med gennemgangen af budgettet for 2019 fandt udvalget, at der 
kan være behov for en omfordeling af de enkelte budgetposter. Anders Hyldig 
vil på den baggrund på førstkommende kvartaltsstatus præsentere et forslag 
til et revideret budget. 

 
5. Positionspapir vedr. karakterskala (BE, kl. 14.35, 20 min) 

Berit Eika orienterede om, at uddannelses- og forskningsministeren har tilkende-
givet, at evalueringen af karakterskalaen bliver færdiggjort før årsskiftet. I forlæn-
gelse af evalueringen forventes en politisk debat af en ændring af skalaen. 
 
Med henblik på at forberede deltagelse i denne debat gennemgik og kvalificerede 
udvalget et udkast til et positionspapir forud for drøftelse og vedtagelse heraf i 
universitetsledelsen. 
 

6. Fælles kvote 2 kriterier (BE, kl. 14.55, 20 min) 
Udvalget for Uddannelse drøftede på mødet den 19. juni 2018 de eksisterende 
kvote 2 kriterier på Aarhus Universitet samt et forslag til fremtidig fælles model 
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herfor. Det blev aftalt, at arbejdet for en mere gennemskuelig kvote 2 på Aarhus 
Universitet skulle fortsættes. På mødet den 13. november 2018 drøftede UFU sta-
tus for arbejdet. Resultatet heraf foreligger nu.  
 
Stort set alle bacheloruddannelser på Aarhus Universitet vil fremadrettet være 
omfattet af den samme kvote 2 model. For en række uddannelser indebærer dette 
varsling af ændrede kriterier. Universitetsledelsen skal behandle emnet den 16. ja-
nuar 2019, hvorefter ændringerne kan varsles på Aarhus Universitets hjemmeside. 
 
Dialogen med fakulteterne om kvote 2 kriterierne har sat fokus på to relaterede 
emner: 1) Vægtning mellem kvote 2 fagsnit og særlige kvalifikationer og 2) Bereg-
ning af kvote 2 fagsnit.  
 
Følgende blev besluttet vedr. en fælles kvote 2 model 
Udvalget for Uddannelse besluttede at indstille til universitetsledelsen, at de fore-
slåede ændrede kriterier godkendes og varsles på Aarhus Universitets hjemme-
side. Hermed vil stort alle bacheloruddannelser være omfattet af den samme kvote 
2 model. Det vil betyde, at de enkelte fakulteters uddannelser vil fordele sig såle-
des:  
• Kvote 2-fagsnit og test: Medicin og ST’s scienceuddannelser 
• Kvote 2-fagsnit og særlige kvalifikationer: Alle uddannelser på BSS og AR 

samt Odontologi, Folkesundhedsvidenskab og Idræt på HE 
• Kvote 2-fagsnit, test og særlige kvalifikationer: ST’s diplomingeniøruddannel-

ser 
 
Følgende blev besluttet vedr. vægtning mellem kvote 2 fagsnit og særlige kvalifi-
kationer 
Kvote 2 kriterier i form af kvote 2 fagsnit og særlige kvalifikationer på mange af 
bacheloruddannelserne på Aarhus Universitet. Sagsbehandlingen ifm. optag fore-
går ved, at der dels beregnes et kvote 2 fagsnit, dels vurderes om ansøger har sær-
lige kvalifikationer. Ved særlige kvalifikationer forstås dokumenterede særlige 
kvalifikationer opnået f.eks. igennem udlandsophold, erhvervserfaring, videregå-
ende og meritgivende uddannelse. Kvalifikationerne skal både være særligt rele-
vante for den uddannelse, der søges ind på, og de må ikke forekomme sædvanligt 
blandt ansøgere. Vurderes ansøger at have en særlig kvalifikation, lægges der 0,5 
oven i kvote 2 fagsnittet. 
 
Udvalget besluttede at indstille til universitetsledelsen, at vægtningen af særlige 
kvalifikationer fremadrettet hæves på de bacheloruddannelser, der anvender sær-
lige kvalifikationer ifm. optag. Det vil betyde, at der fra optaget i 2019 lægges 1,0 
oven i fagsnittet i stedet for 0,5, hvis ansøger har særlige kvalifikationer. Da der er 
tale om en lempelsen i forhold til de eksisterende regler, skal ændringen ikke vars-
les. 
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Følgende blev besluttet vedr. beregning af kvote 2 fagsnit 
Kvote 2 fagsnittet anvendes i dag på mange af bacheloruddannelser i forbindelse 
med optag på Aarhus Universitet. Fagsnittet dækker over gennemsnittet af et eller 
flere udvalgte fag, som er særligt relevante for lige netop den pågældende uddan-
nelse. Et kvote 2 fagsnit er som udgangspunkt et simpelt gennemsnit af de fag, der 
indgår i kvote 2 fagsnittet. Gennemsnittet beregnes dog således, at der er indlagt 
straf, hvis ansøger ikke har et eller flere af de fag, der indgår i kvote 2 fagsnittet. 
Straffen består dels i at registrere et nul i det/de fag, der mangler, dels i at fra-
trække o,5 fra gennemsnittet. 
 
Udvalget besluttede at indstille til universitetsledelsen, at den ekstra straf fjernes, 
hvor der trækkes 0,5 fra gennemsnittet, hvis ansøger ikke har et eller flere af de 
fag, der indgår i kvote 2 fagsnittet. 
Beslutningen er gældende i forbindelse med optaget fra 2019. Da der er tale om en 
lempelsen i forhold til de eksisterende regler, skal ændringen ikke varsles. 
 
Endelig besluttede udvalget, at forberede en kommunikationskampagne omkring 
beslutningen, hvis den tiltrædes af universitetsledelsen. Kirsten Brusgård følger op 
herop. Hertil vil AU Uddannelse udarbejde et notat, der beskriver konsekvenserne 
af beslutningen vedr. kvote 2 målrettet studieledere og studienævn. 

 
7. Kommende møder (BE, kl. 15.15, 5 min.) 

Udvalget gennemgik dagsordenerne for kommende møder. 
 

8. Meddelelser (BE, kl. 15.20, 5 min) 
Der var følgende meddelelser på dagens møde.  
 
1. Orientering om processen for prioritering af kandidater til Jubilæumsfondens 
Pædagogiske Hæderspris 2019 
På vegne af fondsbestyrelsen for Aarhus Universitets Jubilæumsfond er de fire fa-
kulteter anmodet om indstilling af kandidater til modtagelse af Jubilæumsfondens 
Pædagogiske Hæderspris 2019. Prisen på 100.000 kr. uddeles ved Aarhus Univer-
sitets årsfest fredag den 13. september 2019. 
 
2. Referat fra LGU møde den 26. november 
Referatet fra mødet i LGU den 26. november var vedhæftet til orientering 
 
3. Nyt studieadministrativt system - studiebesøg på Manchester Metropolitan 
University 
LGU har været på studietur til Manchester Metropolitan University (MMU), som 
har igangsat en implementering af et nyt studieadministrativt system. Esben Wolf 
har fremsendt et kort notat, hvori pointerne fra besøget på MMU d. 4. december 
er opsummeret. 
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9. Eventuelt (BE, kl. 15.25, 5 min) 
Intet til dette punkt 
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