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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) og Esben Wolf, AU Uddannelse (pkt. 

4) 

 
 

Dagsorden 

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

 

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

Drøftelse i UFU om fælles kvote 2 kriterier på baggrund af de lokale drøftelser på 

fakulteterne.  

 

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

UFU drøfter udkast til positionspapir om national test mhp. senere godkendelse i 

Universitetsledelsen. Udkastet til positionspapiret er baseret på UFU’s hidtidige 

drøftelser om test. Positionspapiret skal bl.a. anvendes i et nyligt nedsat samar-

bejde omkring etablering af en national test. Alle danske universiteter deltager, 

men AU, KU og SDU forventes at blive primære aktører.  

 

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

Proces, kommunikation og inddragelse i forbindelse med programmet for nyt stu-

dieadministrativt system 

 

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

Drøftelse og godkendelse af kriterier for tildeling af projektmidler samt udkast til 

proces- og kommunikationsplan. 

 

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

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

Orientering ved Berit Eika 

 

7. Coimbra Group – invitation til deltagelse i spørgeskemaundersøgelse 

(BE, kl. 14.30, 5 min.) 

Coimbra Group – invitation til deltagelse i spørgeskemaundersøgelse i Coimbra 

Group regi vedr. AU studerende og ansattes forventninger til internationalisering 

af universitetet og deres reelle oplevelser. 
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Udvalget bedes være opmærksomt på, at det på baggrund af tilbagemeldinger fra 

FER og AU Uddannelse anbefales, at AU i første omgang takker nej til deltagelse i 

Coimbra Groups benchmarking spørgeskemaundersøgelse, som håndteres i regi af 

I-Graduate. 

 

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, som er indskrevet i en redigeret udgave, der fremlægges til ende-

lig godkendelse. 

 

Tekstnære korrektioner til den redigerede udgave af formålsbeskrivelsen sendes 

direkte til Jeppe Norskov Stokholm før eller umiddelbart efter mødet.  

 

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

Udvalget bedes drøfte og kvalificere det fremsendte udkast til høringsvar (uploa-

des umiddelbart før mødets afholdelse) forud for godkendelse i Universitetsledel-

sen den 21. november.  

 

Eventuelle skriftlige kommentarer bedes fremsendt til Karl Christensen, US, se-

nest onsdag den 14. november, kl. 12.00. 

 

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

Udvalget gennemgår dagsordener for kommende møder. 

 

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

 

12. Eventuelt 


