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Møde den 30. 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: Anne Teglborg og Anders Frølund (pkt. 1) samt Frederik Langkjær (pkt. 5)  

 

Dagsorden 

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

 

2. Rekruttering 2019 og 2020: Orientering vedr. rekrutteringsindsats 

2019 og godkendelse af proces 2020 (BE, kl. 13.05, 25 min) 

Punktet består af to dele; dels en kort orientering og evt. kvalificering af kampag-

nekoncept og prioritering af indsatser 2019, dels en fastlæggelse af proces frem 

mod 2020. I 2019 foretage mindre justeringer af rekrutteringskonceptet, til gen-

gæld startes processen frem mod 2020 tidligt, så der er mulighed for grundige 

drøftelser forud for udviklingen af nyt afsæt og koncept.  

 

3. Strategisk rammekontrakt (BE, kl. 13.30, 30 min) 

På mødet i Udvalget for Uddannelse den 8. oktober blev målemetode for undervis-

ningsforløb, der udvikles gennem mere og bedre anvendelse af læringsteknologi, 

drøftet. I forlængelse heraf er notatet, der beskriver dette, opdateret og fremlæg-

ges nu til drøftelse og beslutning. Endvidere drøftes fastlæggelse af måltal for indi-

katorer i relation til de uddannelsesrelaterede mål i den strategiske rammekon-

trakt. 

 

Det indstilles, at udvalget: 
- drøfter og beslutter målemetode for undervisningsforløb, der udvikles gennem 

mere og bedre anvendelse af læringsteknologi 
- drøfter måltal for optjente ECTS pr. semester, undervisnings- og vejledningsak-

tivitet på kandidatuddannelser samt andel kandidater, der ansættes i den pri-
vate sektor 

 

4. Kvartalsstatus fra EDU IT Hub’en (BE, kl. 14.00, 15 min) 

Orientering fra Anders Hyldig, EDU IT Hub, vedr.  
- Budgetstatus 
- Projektstatus 

- LMS tidsforbrug 
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5. Udvikling af uddannelseskvalitetssystem (BE, kl. 14.15, 25 min) 

Opfølgning på mødet i IA-ledelsesforum den 10. september, herunder tidsplan for 

udvikling af uddannelseskvalitetssystem, beslutning om studiemiljøindikatorer og 

grænseværdier samt beslutning om obligatoriske undervisningsevalueringsspørgs-

mål. 

 

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

gelsksprogede uddannelser (BE, kl. 14.40, 10 min.) 

Orientering ved Berit Eika 

 

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

Udvalget gennemgår dagsordener for kommende møder. 

 

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

 

9. Eventuelt  


