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Møde den 2. oktober 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: Rikke Nielsen (pkt. 2) 
Afbud:  
 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden og referat (BE, kl. 13.00, 5 min.)  
 
2. AU Summer University (BE, kl. 13.05, 30 min) 

AU Summer University har de seneste år oplevet en markant vækst i antallet af 
både AU og internationale studerende, og er gået fra godt 1100 studerende i 2011 
til knap 2000 studerende i 2018. Der ønskes en drøftelse af udviklingsmuligheder 
i de kommende år, herunder hvordan AU kan maksimere udbyttet af den bran-
dingplatform, som AU Summer University er for uddannelse på Aarhus Universi-
tet. 

3. Call for action – Teknologisk upgrade på de videregående uddannelser 
(BE, kl. 13.35, 15 min.) 
Ministeren har iværksat en proces med henblik på at få udarbejdet en national 
handleplan for de videregående uddannelsers rolle i en digital fremtid. Som et led 
i den proces har han inviteret til at komme med erfaringer, idéer, visioner og bud 
på barrierer. Edu-IT Forum inddrages i udarbejdelse af et fælles AU-input, der 
drøftes på mødet. 
 

4. Godkendelse af kommunikationsplan vedr. kvalitetsmålingen (BE, kl, 
13.50, 20 min) 
AU deltager i UFMs kvalitetsmåling i efteråret med fuld population på række ud-
valgte uddannelser.  
UFU drøfter og godkender udkast til dels kommunikationsplan og dels procesplan 
for erfaringsopsamling på de udvalgte uddannelser.  
 

5. Godkendelse af kommissorium for Undervisningsarbejdsgruppen 
vedr. Campus 2.0 (BE, kl, 14.10, 10 min) 
Udvalget for Uddannelse besluttede på mødet den 23. august at nedsætte Under-
visningsarbejdsgruppen vedr. Campus 2.0 for at sikre, at uddannelse, undervis-
ning og studieliv sikres en central position i udviklingen af Campus 2.0. 
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Udvalget drøfter og kvalificerer udkastet til kommissoriet mhp. godkendelse 
 
6. Status på initiativer i anledning af Aarhus som frivillig hovedstad (BE, 

kl. 14.20, kl. 15 min.) 
Orientering vedr. de initiativer, som UFU har besluttet at iværksætte. 
 

7. Afrapportering ift. digitaliseringsstrategien. Fremdrift i projekterne 
(KT, kl. 14.35, 10 min.) 
Orientering vedr. status på de enkelte projekter. 
 

8. Opfølgning på UUU, Fleksible uddannelser og dimensionering af en-
gelsksprogede uddannelser (BE, kl. 14.45, 10 min) 
Opfølgning på UUU, rektorernes møde med Uddannelses- og forskningsminister 
Tommy Ahlers den 26. september vedr. Fleksible uddannelser samt dimensione-
ring af engelsksprogede uddannelse 
 

9. Kommende møder (BE, kl. 14.55, 5 min.) 
Udvalget gennemgår dagsordener for kommende møder. 
 

10. Meddelelser  
 

11. Eventuelt 
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