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Møde den 11. december, 2020, kl. 12:00 – 15:05 
  
Lokale: Virtuelt via Teams 
 
Møde i Uddannelsesudvalget 
 
Medlemmer: Berit Eika (formand), Kirstine Kilså (Nat), Finn Borchsenius (Tech), Lise 
Wogensen Bach (HE), Niels Overgaard Lehmann (AR), Per Andersen (BSS) og Kristian 
Thorn (AU Uddannelse) 
 
Sekretariatsunderstøttelse: Jeppe Norskov Stokholm (Universitetsledelsens stab) 
 
Gæst: Maria Juhler Maibom, Sinne Jacobsen (pkt. 5), Simone Helle Christensen og Eva 
Flensborg (pkt. 6), Anders Hyldig (pkt. 8A) og Kirsten Brusgaard (pkt. 8B)  
 
 

Referat 

1. Velkomst (BE, kl. 12.30, 10 min) 
Berit Eika bød på vegne af udvalget velkommen til prodekan for uddannelse på 
Faculty of Natural Sciences, Kristine Kilså. Der var herefter en kort præsentations-
runde af udvalgets medlemmer. 
 

2. Godkendelse af dagsorden (BE, kl. 12.40, 5 min.)  
Dagsordenen blev godkendt med en tilføjelse om, at der under punkt 9, Gensidig 
orientering vedr. Covid-19, skal afsættes tid til at drøfte omfanget af sager vedr. 
eksamenssnyd. 
 

3. Den nye stillingsstrukturs krav til pædagogisk-didaktiske kompetencer 
(BE, kl. 12.45, 20 min.) 
Berit Eika orienterede om, at udvalget på mødet den 30. oktober drøftede 
kravene til pædagogiske kvalifikationer i den ny stillingsstruktur for viden-
skabeligt personale samt en proces for implementering heraf på Aarhus Uni-
versitet. I forlængelse heraf fremlagde Berit Eika på dagens møde et forslag, 
der indebærer, at der anvendes en trinvis tilgang i tilvejebringelsen af et im-
plementeringsgrundlag. Dette omfatter fire trin i form af 
 

1. et rammeværk, der beskriver forventninger til, hvilke pædagogisk-didaktiske 
kompetencer, der hører til på et givent niveau i stillingsstrukturen 

2. et overblik over de tilbud, som det fælles pædagogiske center har om pædago-
gisk-didaktisk kompetenceudvikling, og hvordan mål for stillingskategorier og 
tilbud matcher 

3. krav til undervisningsportefolio, der skal opdateret i forhold til stillingsstruktu-
rens krav 
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4. anbefalinger til, hvordan der kan udarbejdes en plan, som dels imødekommer 
universitetsbredt øvre ambitionsniveau, dels tager hensyn til forskellige lokale 
ønsker og behov 

Indholdet i de enkelte trin var udfoldet i det til punktet vedlagte bilag 1: Im-
plementering af den nye stillingsstrukturs krav til pædagogiske kompeten-
cer. I bilag 2 var skitseret et forslag til en tidslinje, hvori leverancer og forslag 
til deadlines herfor var angivet, mens bilag 3 indeholdt den gældende Under-
visningsportofolio ved ansættelse i videnskabelige stillinger. 
 
Følgende blev besluttet 
Udvalget godkendte med en række justeringer det præsenterede forslag, der er 
nærmere præciseret nedenfor. 
 
Berit Eika gjorde opmærksom på, at det nævnte rammeværk (trin 1) er under god-
kendelse i Rektorkollegiet. Det forventes godkendt først i det nye år i en udform-
ning, der gør, at den kan anvendes i arbejdet med trin 2 i implementeringsgrund-
laget. 
 
Det blev aftalt, at opgaverne under trin 2 og 3 skal udføres af Centre for Educatio-
nal Development (CED).  
 
Ift. trin 2 omfatter det, at CED udarbejder 
• en oversigt over kurser, der samlet udbydes af centret 
• analysere, hvorledes kurserne aktuelt matcher rammeværkets forskellige mål 

og identificere eventuelle huller i tilbuddet 

Ift. trin 3 får CED til opgave at revidere portefoliopapiret, Dette med henblik på, at 
det dels kan anvendes bredt af alle undervisere og dels lever op til stillingsstruktu-
rens indholds- og formmæssige krav. 
 
Det blev aftalt, at den skitserede tidsplan revideres således, at CED færdiggør trin 
2 og 3 inden udgangen af februar, 2021.   
 
Når den nationale meriteringsramme foreligger, og CED har udarbejdet et portefo-
liopapir samt en oversigt over, hvordan der sikres et kompetenceudviklingstilbud, 
der matcher meriteringsrammeværket, nedsættes der en arbejdsgruppe, der skal 
arbejde med den beskrevne opgave i trin 4.  
 
Udvalget besluttede, at arbejdsgruppen skal  

• ledes af prorektor  
• sekretariatsbetjenes af CED 
• udgøres af medlemmer fra kredsen af institutledere, akademisk råd, HSU, 

AU HR, studieledere og det pædagogiske center 
• skal udarbejde  
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o anbefalinger til hvad en plan for udvikling og vedligeholdelse af 
pædagogisk-didaktiske kompetencer skal bestå af 

o anbefalinger til processen omkring udvikling og vedligeholdelse af 
kompetenceudvikling 

o anbefalinger omkring brugen i ansættelsessammenhænge 
o planer for justering af eksisterende kurser og udvikling af nye kur-

ser 
 

Uddannelsesudvalget udarbejder med udgangspunkt i ovenstående et kommisso-
rium med tilhørende tidslinje, der godkendes af Universitetsledelsen.  
 
Arbejdsgruppen forventes nedsat fra 1. marts med deadline for udarbejdelse af 
ovenstående den 1. juli. 
 

Udvalget godkendte endeligt, at processen omkring implementeringen først kan 
fastlægges og godkendes, når selve implementeringsgrundlaget (trin 1-4) forelig-
ger. Det forventes, at processen vil strække sig fra andet halvår af 2021 og ind i 
2022 og omfatte følgende:  
 
Del 1, hvor: 
A. Implementeringsgrundlaget drøftes og kvalificeres i fakultetsledelser, sam-

arbejdsudvalg og akademiske råd.  
B. Endelig udgave udarbejdes i Uddannelsesudvalget på basis af input fra sta-

dium a) 
C. Herefter godkendelse i Universitetsledelse 
 
Del 2, hvor: 
A. Hvert institut udarbejder en plan for udvikling og vedligeholdelse af kom-

petencer 
B. Hvert fakultet gennemgår planerne, foretager eventuelle justeringer af pro-

cedurer omkring ansættelser og sørger en opfølgningsplan 
 

Jeppe Norskov Stokholm sørger for, den til mødet præsenterede tidsplan opdate-
res med udgangspunkt i de ovenfor angivne deadlines. 

 
4. Karakterkrav (BE, kl. 13.05, 20 min.) 

Berit Eika orienterede om, at Uddannelsesudvalget på mødet den 10. november 
behandlede et første oplæg til karakterdrøftelsen i Universitetsledelsen. Det blev i 
den forbindelse besluttet, at der var behov for, at sagen tages op til fornyet be-
handling på dagens møde.  
 
Materialet er siden mødet den 10. november blevet opdateret med et notat, hvor 
Aarhus Universitets position ift. optagelsessystemet, karakterkrav og kvote 2 i for-
bindelse med optag er sat ind i den aktuelle politiske kontekst.  
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Derudover var der udarbejdet en beskrivelse af hvert fakultets optag-profil og po-
sition, der var var vedlagt punktets som bilagsmateriale. Fakultetsprofilerne var 
inden mødet drøftet mellem prorektor og prodekaner samt rådgivere.  
 
Maria Juhler Maibom gennemgik på mødet kort ovenstående og en række mulige 
udfaldsrum ift. valg af karakterkrav.  
 
Følgende blev besluttet 
Prodekanerne tilsluttede sig beskrivelserne af de enkelte fakulteters optagelsessi-
tuation og position. Der var således ingen yderligere bemærkninger hertil. Samti-
dig udtrykte de ros til punktets materiale og den inddragende proces, der var gået 
forud for mødet.  
 
For at sikre, at en anvendelse af karakterkrav samt kvote 2 flugter med dels Aar-
hus Universitets position i forhold til nyt optagelsessystem og dels tager højde for 
det politiske fokus på elever og studerendes trivselsudfordring samt dennes kob-
ling til uddannelsesinstitutionernes karakterfokus, tilsluttede udvalget sig føl-
gende indstilling til Universitetsledelsen: 
 

1) Fakulteterne på AU kan vælge at have et karakterkrav i kvote 1 eller ej. 
Vælger fakulteterne at have et karakterkrav i kvote 1, skal det være et fæl-
les karakterkrav f.eks. 6,0 eller 7,0. 

 
I forlængelse heraf blev det drøftet, hvorvidt den eksisterende minimumspraksis 
på 10 % i kvote 2 skal ændres til 15 %. Der blev fremført en række fordele og ulem-
per herved – herunder særligt ift. den aktuelle politiske kontekst. Det blev aftalt, 
at hovedpointerne fra denne drøftelse tilføjes notatet.  
 
Det blev aftalt, at det til punktet bilagte materiale revideres på baggrund af udval-
gets drøftelse og fremsendes herefter til Universitetsledelsen, der i januar, 2021, 
med udgangspunkt heri skal drøfte  
• Aarhus Universitets tilgang til at anvende karakterkrav samt en eventuel fast-

sættelse heraf 
• hvorvidt andelen, der optages via kvote 2, skal justeres 
 
Det blev tillige aftalt, at Berit Eika i forbindelsen med behandlingen af sagen i Uni-
versitetsledelsen anfører, at alle prodekaner foretrækker status quo. 
 
Berit Eika orienterede afslutningsvis om, at Rektorkollegiet på det seneste møde 
heri har drøftet et udkast til et fælles positionspapir. Hun redegjorde kort for ho-
vedpointerne heri, der kort blev drøftet.   

 
5. Brightspace – Kommunikationsplan (BE, kl. 13.25, 10 min.) 
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Berit Eika orienterede om, at Brightspace-projektet er gået ind i den fase, hvor 
platformen skal implementeres organisatorisk. Der var til det formål udarbejdet 
en kommunikationsplan, der blev præsenteret på mødet.  
 
Camilla Schrøder redegjorde for, at formålet med kommunikationsplanen er at 
sikre en koordineret kommunikationsindsats på tværs af Aarhus Universitet, der 
tager højde for både de systemnære og de ledelsesmæssige aspekter heri.  
 
Elementerne i kommunikationsplanen, organiseringen af kommunikationsindsat-
sen og den lokale ledelseskommunikation blev kort gennemgået med fokus på ne-
denstående. 
 
1) Kommunikationsplanen  

• Kommunikationsplanen giver et overblik over de væsentligste målgrupper, 
deres kommunikationsbehov og forslag til konkrete aktiviteter.  

• Der lægges op til en overordnet positiv, åben og ligefrem formidling om 
Brightspace med vægt på fordelene samt de tiltag, der skal gøre overgan-
gen til Brightspace så smidig som mulig for både medarbejdere og stude-
rende.  

 
2) Organisering af kommunikationsindsatsen 

• Kommunikation og Presse (K&P) i Universitetsledelsens Stab er tovholder 
på den samlede indsats, som koordineres løbende med CED og LMS-pro-
jektledergruppen samt med fakulteternes kommunikationsfolk. I praksis 
nedsættes en kommunikationskoordineringsgruppe med en repræsentant 
fra LMS-projektledergruppen (Janne Saltoft-Hansen), den kommunikati-
onsansvarlige i CED (Nina Adolfsen) og tovholderen i K&P (Sinne Brandt 
Jakobsen). Gruppen mødes jævnligt for at sikre rettidig og relevant kom-
munikation samt løbende koordinering og inddragelse af de rette.  

• Der er desuden tilknyttet en kvalitetssikringsgruppe (Anne Mette Mørcke, 
Anders Hyldig og Torben Brejnegaard).  

• Berit Eika og Kristian Thorn inddrages i godkendelsesprocessen, hvor det 
vurderes relevant. 
 

3) Lokal ledelseskommunikation  
Prodekanerne står i spidsen for at udbrede og tilpasse de centrale brudskaber 
om Brightspace til de faglige miljøer – med støtte fra de lokale projektgrupper 
og med mulighed for at inddrage fakulteternes kommunikationsfolk. Planen  
lægger op til et kommunikationstryk over for institutterne i begyndelsen af det 
nye år, f.eks. i form af besøgsrunder. Der udarbejdes et kommunikationskit, 
som kan tilpasses lokale behov. 
 

Følgende blev besluttet 
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Udvalget godkendte den præsenterede kommunikationsplan med en række forslag 
til justering og ønsker om tilføjelser. Herunder særligt, at det i forhold til kommu-
nikationen ud i organisationen er vigtigt, at den er ærligt.  
 
Hertil var der et ønske om, at det skal fremgår af kommunikationsplanen, at der 
også er planlagt lokale kommunikationsindsatser på fakulteterne. Camilla Schrø-
der søger for, sidstnævnte skrives ind i kommunikationsplanen, og at der sikres en 
tæt koordinering mellem de opgaver, der i den forbindelse varetages af henholds-
vis AU Kommunikation & Presse og de aktører der varetager kommunikationen på 
fakulteterne.    
 
I forlængelse heraf gjorde Niels Lehmann opmærksom på, at der på Arts er plan-
lagt en snarlig udsendelse af information vedr. udrulningen af Brightspace til hen-
holdsvis VIP og studerende.  
 
Finn Borchsenius orienterede hertil om, at de på Nat og Tech er særligt opmærk-
somme på den information, der skal sendes ud til VIP og studerende forud for ef-
terårssemesteret. Herunder særligt den tidsmæssige placering heraf, da det er vig-
tigt, at VIP og studerende modtager den rettidigt. Camilla Schrøder tog dette til ef-
terretning.  
 

6. Campus 2.0 - Inddragelse af uddannelses- og læringsperspektiv (BE, kl. 
13.35, 25 min.) 

 
Berit Eika orienterede om, at Uddannelsesudvalget af Campus 2.0 Styregruppen 
er blevet bedt om at bidrage til arbejdet med udviklingen af Aarhus Universitets 
campus ved at lægge et særligt fokus på undervisnings- og studiemiljøet i forbin-
delse med realiseringen af de planer, der er vedtaget i regi af Campus 2.0.  
 
Uddannelsesudvalget nedsatte i den forbindelse en arbejdsgruppe, der i starten af 
2020 udarbejdede og præsenterede et sæt anbefalinger til, hvordan universitetet 
kan udvikle det fysiske læringsmiljø i regi af Campus 2.0 projektet. Som opfølg-
ning herpå besluttede udvalget at bede AU Campus Plan og Byg om at udarbejde 
et forslag til en metode, hvorpå anbefalingerne kan implementeres. 
 
Det arbejde er nu tilendebragt, og Simone Helle Christensen og Eva Flensborg 
præsenterede på mødet forslaget. De redegjorde indledningsvist for, at der har væ-
ret opsat to centrale præmisser i forbindelse med udviklingen af metoden. For det 
første skal den sikre den ønskede systematiske inddragelse af uddannelses- og læ-
ringsperspektivet. For det andet skal projektledere og deltagere i de relevante pro-
jekter  

 
• have kendskab til anbefalingerne, studieaktivitetsmodellen og skalatænkning  
• tage aktivt stilling til anbefalingerne, studieaktivitetsmodellen og skalatænkning 
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• definere målsætninger for undervisnings- og studiemiljøet samt dokumenterer 
opfølgning 

• systematisk inddrage universitetets faglige kompetencer og andre ekspertiser 
• have en systematisk tilgang til brugerinddragelse og valg af metoder til dette 
 
Simen Helle Christensen orienterede om, at forslaget kan implementeres via to 
modeller:  
 
• Model 1: Et digitalt værktøj som en web-app, som designes og tilpasses ind-

holds- og funktionsmæssigt efter AUs ønsker og behov i forhold til at under-
støtte en webbaseret sagsbehandling. 

• Model 2: Et digitalt værktøj som ren Brightspace-løsning, hvor systemets op-
bygning og funktioner sætter rammerne for en webbaseret sagsbehandling. 

 
Til hver model var der udarbejdet et overslag på, hvad de estimerede omkostnin-
ger vil være ved en implementering. Forslaget var udfoldet i Den lille grå, der var 
bilagt punktet, samt i en videopræsentation der blev fremvist på mødet. 
 
Følgende blev besluttet 
Udvalget takkede for præsentationen af forslaget. Der var en række spørgsmål her-
til, der blandt andet omhandlede  
• forvaltningsorganisationen ved en given realisering af det digitale værktøj via 

en af de to modeller  
• hvor driften af det digitale værktøj skal placeres i organisationen  
• hvilke aktører i organisationen der skal vedligeholde og servicere det digitale 

værktøj  
• forventede interne kompetencebehov ift. dels udvikling af det digitale værktøj 

og dels efterfølgende drift heraf 
• hvorvidt det digitale værktøj reelt løser ønsket om en systematiske inddragelse 

af uddannelses- og læringsperspektivet i byggeprocesserne – det kræver dels 
en sikring af, at der kommer ”læring” ind i værktøjet, og dels at det systema-
tisk anvendes af brugerne (studerende, VIP og TAP) 

• value for money: Potentialerne ved det digitale værktøj ift. pris for udvikling 
og drift heraf. 

 
Der var enighed om, at udvalget på det foreliggende grundlag ikke ønsker at gå vi-
dere med forslaget. Det blev aftalt, at udvalget på baggrund af drøftelserne udar-
bejder en skriftligt svar til AU Campus Plan og Byg. Jeppe Norskov Stokholm og 
Berit Eika koordinerer den videre proces ift. dette. 

 
7. AU Valg - henvendelse fra de studenterpolitiske foreninger (BE, kl. 

14.05, 15 min.) 
Berit Eika orienterede om, at Studenterrådet, Konservative Studerende og 
Frit Forum har rettet skriftlig henvendelse til Uddannelsesudvalget vedr. uni-
versitetsvalget 2020 og Aarhus Universitets engegement i forbindelse her-
med. Henvendelsen indeholder en række konkrete klagepunktet, der blandt 
andet omfatter 
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1. Mangelfuld oplysning om valget og kommunikation fra Aarhus Univer-

sitet til de studerende 
2. Samarbejdet med underviserne vedr. oplysning om valget 
3. Samarbejdet med de tekniske chefer og driftspersonale ifm. afholdelse 

af valgarrangementer, opsætning af valgplakater og lignende 
 
Berit Eika gjorde opmærksom på, at udvalget udelukkede skal forholde sig til 
pkt. 2 i henvendelsen. Pkt. 1 behandles af kommunikationsafdelingen i Uni-
versitetsledelsens Stab, mens pkt. 3 håndteres af fakulteternes bygningsche-
fer. 
 
Følgende blev besluttet 
Der var i udvalget enighed om, at det fremadrettet skal sikres, at processen 
vedr. samarbejdet med underviserne vedr. oplysning om valget, skal forbed-
res. Prodekanerne vil sørge for, at dette sker på hvert fakultet. En række for-
skellige tiltag blev i den forbindelse vendt og drøftet. 
 
Det blev aftalt, at Maria Juhler Maibom på baggrund af drøftelsen udarbejder 
et svar til de studenterpolitiske foreninger. 
 

8. EDU-IT (BE, kl. 14.20, 35 min.) 
 

A. EDU-IT Puljemidler 2021 (BE, kl. 14.20, 25 min.) 
Berit Eika orienterede om, at Uddannelsesudvalget på mødet den 12. decem-
ber 2019 besluttede at fortsætte den eksisterende proces for tildeling af EDU-
IT puljemidler.  
 

På baggrund heraf orienterede Anders Hyldig om, at det nedsatte bedømmel-
sesudvalg har afholdt møder d. 13. og 16. november. Der er i forlængelse heraf 
udarbejdet en indstilling til, hvilke projekter der skal tildeles midler, som blev 
forelagt udvalget mhp. godkendelse.  
 
Anders Hyldig orienterede om, at en væsentlig forudsætning for, at indsendte 
projekter kan tildeles midler er, at de rummer en pædagogisk og teknologisk 
intervention. I selve vurderingsprocessen har bedømmelsesudvalget derfor fo-
kuseret på projekternes kvalitet og mulige output ud fra fire parametre: 
• Outreach: Antallet af studerende, der direkte eller indirekte kan opleve en 

positiv effekt af projektet. 
• Impact: Den forventede positive (pædagogiske) effekt ved projektet. 
• Generaliserbarhed: I hvor høj grad projektet kan have positive spillover ef-

fekter på andre faglige miljøer. 
• Innovation: I hvor høj grad projektet er nytænkende. 
 

Hertil er der også lagt vægt på, at der er en vis spredning i anvendelsen af mid-
lerne i forhold til de strategiske pejlemærker for den samlede EDU-IT satsning.  
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Uddannelsesudvalget har berammet den samlede sum til bevilling til EDU IT 
projekter til 2.500.000 kr. i 2021. Det beløb, der er indstillet til bevilling, udgør 
1.910.374 kr. Projekterne og midlerne fordeler sig således: 
 

Fakultet Tildelte pro-
jekter 

Tildelt beløb 

ARTS 6 439.000 kr. 
BSS 6 441.540 kr. 
HEALTH 2 141.000 kr. 
NAT 4 267.584 kr. 
TECH 2 621.250 kr. 
I alt 21 1.910.374 kr. 

 
En uddybning af projekterne og begrundelserne for bevillingerne var vedlagt 
som bilag. 
 
Indstillingen var ledsaget et forslag til, hvorledes restbeløbet på 589.626 kr. 
kan fordeles ift. projekterne 7, 8, 9 og 23. Forslaget var opdelt i tre modeller, 
der kort blev gennemgået på mødet.  

 
Følgende blev besluttet 
Udvalget godkendte indstillingen, der vedrører bevillingen på 1.910.374 kr. til 
de 21 nævnte projekter. Troels Pedersen sørger for, at projektansøgerne orien-
teres herom, samt at bevillingerne fremsendes til de respektive projektejere. 
Han sørger tillige for, at de projekter, der ikke bevilges midler, får tilsendt et 
afslag samt en begrundelse herfor.  
 
Hertil drøftede udvalget forslaget til, hvorledes restbeløbet på 589.626 kr. kan 
fordeles. Der var enighed om, at udvalget ønsker en bedre afdækning af indhol-
det og perspektiverne i projekterne 7, 8, 9 og 23, der er beskrevet i de tre forslå-
ede modeller, samt behovet for en opdatering af AU Educate. 
Det blev aftalt, at Anders Hyldig og Troels Pedersen følger herop og fremsender 
sagsmaterialet til udvalget med henblik på behandling på mødet den 19. januar. 
Udvalget vil på baggrund heraf træffe beslutning om, hvorledes restbeløbet skal 
fordeles. 
 
Det blev tillige besluttet, at udvalget ønsker at drøfte, hvorvidt der skal vedta-
ges en ny model for tildeling af seed money. Anders Hyldig og Troels Pedersen 
søger for, at Centre for Educational Development udarbejder et forslag hertil, 
som forelægges udvalget inden den kommende ansøgningsrunde påbegyndes.  
 

B. EDU-IT: Godkendelse af spørgsmålsbatteri (BE, kl. 14.45, 10 min.) 
Kirsten Brusgård orienterede om, at udvalget på mødet den 1. juli drøftede 
spørgsmål til studerende og undervisere om oplevet effekt i relation til EDU-IT. 
Det blev i den forbindelse besluttet, at spørgsmålsformuleringerne skulle gen-
besøges, når Rambøll-undersøgelsen var gennemført med henblik på at søge 
eventuel inspiration her til reformuleringer, tilføjelser eller andet.  
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De eksisterende spørgsmål var vedlagt punktet som bilag. Udvalgets medlem-
mer var forud for mødet orienteret om, at hvis der var ønsker om justeringer, 
skulle de konkrete forslag hertil medbringes på mødet.  
 
Kirsten Brusgård gennemgik til udvalgets orientering desuden det vedtagne 
årshjul for edu-it-monitoreringen Heraf fremgik, at de aktuelle deadlines er: 
• Undervisere skal registrere planlagte re-design for F2021 senest den 25. ja-

nuar i Blackboard 
• Undersøgelse af undervisernes oplevede effekt skal være gennemført senest 

den 1. februar 
 
Følgende blev besluttet 
Udvalget besluttede, at der ikke skal foretages justeringer i de eksisterende 
spørgsmål.  
 
Hertil ønskede udvalget, at det præciseres 
• i den indledning, der ledsager spørgsmålene, at de kun vedrører den ople-

vede effekt på undervisningsforløb, der har gennemført re-design. 
• at spørgsmålene kun vedrører det specifikke kursus 
 
Kirsten Brusgård sørger for, at ovenstående bliver præciseret. Dette både i den 
danske og den engelske udgave.  

 
Faste punkter (BE, 14.55, 10 min) 

 
9. Gensidig orientering vedr. Covid-19  

Kristian Thorn orienterede om, at Aarhus Universitet har oplevet en stigning i an-
tallet af sager om snyd i forbindelse med sommereksamen 2020 i forhold til sidste 
år. Der er tale om en tendens, der går på tværs af fakulteterne.  Årsagen til stignin-
gen vurderes primært at være de mange omlagte eksamener i forbindelse med Co-
vid-19, hvor blandt andet mange skriftlige stedprøver blev ændret til online alter-
nativer.  
 
Udvalget tog orienteringen til efterretning. Der var enighed om, at stigningen er 
markant, og at det skærper opmærksomheden på, at der fremadrettet i forbindelse 
med omlægninger dels skal arbejdes med eksamensformer, der ikke inviterer til 
snyd, og dels at der kan arbejdes med nødstudieordninger, således man i god tid 
har de alternative eksamensformer klar. Sidstnævnte således, at både VIP og stu-
derende er bekendt med disse i god tid. 
 
Kristian Thorn vil drøfte sagen i Beredskabsgruppen under AU Uddannelse. I den 
forbindelse vil behovet for et eventuelt presseberedskab blive drøftet.  
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10. Kommende møder  
Dagsordenen til de kommende møder blev gennemgået. Der var et par justeringer 
hertil, som Jeppe Norskov Stokholm sørger for bliver implementeret. 

 
11. Meddelelser  

Der var følgende meddelelser til dagens møde 
 
A. Corona-information om eksamen au,dk 

Der er udarbejdet Corona-information om eksamen, som kan tilgås au.dk. Ma-
terialet var vedlagt til udvalgets orientering i form af: 
• FAQ til studerende 
• Opdateret tekst til medarbejder-coronasiden (som er mere overordnet og 

afledt af den godkendte FAQ) – ligger her https://medarbejdere.au.dk/co-
rona/til-medarbejdere/retningslinjer-for-undervisnings-og-eksamensakti-
viteter/ 

 
B. Møde i LGU 

Der er afholdt møde i LGU den 11. november. Referatet var vedlagt til udval-
gets orientering 

 
12. Eventuelt  

Per Andersen orienterede om, at han stopper som prodekan for Uddannelse på 
BSS pr. 1. februar, 2021 hvorefter han tiltræder som professor MSO på Juridisk 
Institut. Udvalget udtrykte stor tak for samarbejdet og hans indsats og ønskede 
ham god vind. 

  
Ansøgninger om nye uddannelser 
Lise Wogensen Bach orienterede om, at Health har fået godkendt  
• Masteruddannelsen i Personlig Medicin. Den udbydes i et samarbejde med 

Københavns Universitet, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet og 
Danmarks Tekniske Universitet. Det forventes, at første optag på uddannel-
sen bliver 1. september, 2021. 

• Professionsbacheloruddannelsen i Klinisk Tandtekniker. Der er tale om en 
omlægning af den tidligere Erhvervsakademiuddannelsen i Klinisk Tandtekni-
ker. Det forventes, at første optag på uddannelsen bliver 1. september, 2021. 

 
Niels Lehmann orienterede om, at Arts ikke har fået godkendt deres ansøgning 
vedrørende oprettelsen af Masteruddannelse i Velfærd.  
 
I forlængelse heraf drøftede udvalget mulighederne for, at det i forbindelse med 
fremtidige ansøgninger om udbud af nye uddannelser skal være et skærpet fokus 
på det element i ansøgningerne, der vedrører markedsundersøgelsen. Forskellige 
tilgange hertil blev drøftet, blandt andet af denne kan løftes af en ekstern aktør.  

 
 


