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Møde den 18. september 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 (pkt. 2), Hanne Kargaard Thomsen (pkt. 6) 

 

Dagsorden 

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

 

2. Drøftelse af kandidatrekruttering (BE, kl. 13.05, 20 min.) 

Opfølgning på drøftelse på mødet i UFU den 19. marts  

 

3. Initial drøftelse af nyt filosofikum (BE, kl. 13.25, 30 min) 

I juni afrapporterede inspirationsgruppen om et nyt filosofikum til uddannelses- 

og forskningsministeren. I forlængelse af gruppens kommissorium anbefalede de, 

at der etableres et nyt filosofikum på alle bacheloruddannelser på universiteterne i 

Danmark. I forbindelse med offentliggørelsen af inspirationsgruppens afrapporte-

ring udtalte ministeren, at han i efteråret vil gå i dialog med universiteterne om in-

spirationsgruppens anbefalinger. 

Udvalget tager på mødet en initial drøftelse af forslaget til nyt filosofikum med 

henblik at forberede drøftelsen i universitetsledelsen forud for drøftelse i rektor-

kollegiet. 

 

4. Governancemodel (kommissorium) for EDU-IT Forum (BE, 13.55, 10 

min) 

På mødet den 7. august blev kommissoriet for EDU-IT Forum drøftet. Det blev af-

talt, at Anders Hyldig på baggrund af indhentning af skriftlige kommentarer fra 

prodekanerne redigerer kommissoriet og sender til genbehandling i udvalget med 

henblik på godkendelse. 

 

5. Status på studietider (BH, kl. 14.05, 15 min) 

Drøftelsen af status på studietider mhp. meddelesen til universitetsledelsen på de-

res møde den 22. september 
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6. Datadrevet frafaldsindsats (BH, kl. 14.20, 20 min) 

Som opfølgning på strategidagen d. 3. september vil AU Uddannelse præsentere 

muligheder og udfordringer med at lave en datadrevet frafaldsindsats samt mulige 

pilotprojekter.  

 

7. Digital eksamen (KT, kl. 14.40, 10 min) 

Drøftelse af procedurerne for anvendelse af digitale systemer til eksamen. 

 

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

Udvalget gennemgår dagsordener for kommende møder. 

 

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

 

10. Eventuelt 

 

 

 

 

 

  


