Møde den 6. oktober 2015 kl. 12.00-13.00
Aarhus 1431-021 (link til Emdrup)

Deltagere:
Medlemmer af UU, Arts
Gæst: Johnny Laursen, pkt. 5

1. Godkendelse af referat og dagsorden, siden sidst og opfølgning
Referat fra møde i UUA den 15. september 2015 blev godkendt.
Dagsorden blev godkendt.
NL introducerede mødet med kort at skitsere sine visioner for arbejdet som konst.
prodekan for uddannelse og arbejdet i UUA. Han lagde vægt på, at nøgleordene for
hans ledelsesform er ydmyghed, handlekraft og retningsskabende ledelse baseret på
en fælles forståelse af målene.
UUA gjorde gældende, at de ser frem til samarbejdet med den nye konst. prodekan.
2. Undervisningsevaluering
Undervisningsevaluering er et vigtigt element i Institutionsakkreditering. Undervisningsevalueringen skal iværksættes fra det kommende semester. Det skal i gang fra
F16, hvorved der stadig er tid til at tilpasse det i UUA, sende det i studienævn og retur.
Det blev foreslået, at NL anmoder UU AU om, at systemet gentænkes, så det giver
mulighed for ekstra spørgsmål, alt efter hvilket svar man angiver.
Det blev besluttet, at F16 bliver en første pilottest, som evalueres og derefter foldes
fuldt ud i E16. Det blev endvidere besluttet, at NL tager initiativet omkring undervisningsevaluering videre med inddragelse af arbejdsgruppen.
3. Studiestartsprøver
UUA drøftede kort, hvad studiestartsprøverne kan anvendes til, herunder timingen af
prøverne. Prøverne er tilrettelagt mhp. at identificere initial-frafaldet.
Der var ønske om at kunne følge, om de studerendes prioritet af uddannelsen har betydning for frafald.
Der blev gjort opmærksom på, at studiestartsprøverne i sig selv skaber en opmærksomhed, som gør, at nogle studerende melder sig ud. Derved kan det være, at en mail
til de studerende kunne have samme effekt.

Referat

Der var forslag om, at studiestartsprøven placeres allerede i RUS-ugen. Dette ville give mulighed for, at uddannelserne kunne nå at tilbyde pladserne til nye studerende,
der ønsker optag.
Leo Normann Pedersen leverer et oplæg til Uddannelsesudvalget Arts vedr. studiestartsprøver primo 2016.
Der er frist for at melde studiestartsprøverne ind/ud af studieordningerne den 1. april
2016. UUA påtænker at indstille til fakultetsledelsen, at studiestartsprøver implementeres på hele fakultetet fra E16.
4. Øvrige orienteringer fra prodekanen, herunder
Institutionsakkreditering
Der er især to problemstillinger i fokus: 1. Pædagogisk kompetenceudvikling for seniorer samt D-VIP, og 2. flercampus-udfordringen.
NL viderebragte et forslag fra Lone Kofoed, der har foreslået, at der den 9. december
2015 om eftermiddagen laves et gå-hjem-møde om evalueringspraksis. Der var opbakning til dette forslag. SL kan dog ikke deltage denne dag, men SN-formænd er
meget velkomne.
5. Orientering om økonomiske udsigter
V. Johnny Laursen
Punktet udgik.
6. Evt.

