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Møde den 12. maj, 2020, kl. 13:00 – 15:30 
 
Lokale: Virtuelt via ZOOM. 
OBS! ZOOM kan tilgås via mødeindkaldelsen i Outlook.  
 
Møde i Udvalget for Uddannelse 
 
Medlemmer: Berit Eika (formand), Finn Borchsenius (ST), Lise Wogensen Bach (HE), 
Niels Overgaard Lehmann (AR), Per Andersen (BSS) og Kristian Thorn (AU Uddan-
nelse) 
 
Sekretariatsunderstøttelse: Jeppe Norskov Stokholm (Universitetsledelsens stab) 
 
Gæster: Lone Urbak (pkt. 2) 
 
 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden (BE, kl. 13.00, 5 min.)  
OBS! Da mødet har en varighed på 2½ time, aftales husreglerne for afholdesen 
heraf indledningsvist. Herunder placering af korte pauser mv. 
 

2. Ansøgerproblematikker i lyset af covid-19 (BE, 13.05, 15 min) 
Særligt kandidatansøgere vurderes at få problemer med at bestå og/eller doku-
mentere adgangskrav inden for de givne frister. UFU beslutter praksis herfor på 
baggrund af indstilling fra AU Uddannelse. 

 
3. Eksamenssnyd genbrug af egen opgave (BE, kl. 13.20, 20 min.) 

Eksamenssnyd: Drøftelse af praksis i forbindelse med genbrug af egen opgave.  
 

4. Status på studiestart 2020 (KT, 13.40, 20 min) 
På baggrund af en skriftlig orientering fra VEST-båndet drøftes status og mulige 
scenarier ift. studiestart 2020. Hertil drøftes forslag vedr. udvikling af virtuel stu-
diestartskoncept.  

 
5. AU Strategi 2025 – Godkendelse af handleplan for 2021 (BE, 14.00, 20 

min) 
Godkendelse af de uddannelsesrelaterede elementer i handleplanen for 2021 
 

6. Evaluering af #metoo initiativer (BE, kl. 14.20, 20 min) 
De implementerede anbefalinger vedr. chikane, mobning, vold og diskrimination 
skal evalueres i UFU og i universitetsledelsen. Anbefalingerne er vedtaget i univer-
sitetsledelsen 
 

7. Erfaringer med 60 ECTS specialer (BE, kl. 14.40, 20 min) 
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En række uddannelser har inden for de seneste år gjort sig erfaringer med imple-
mentering af 60 ECTS specialer som en mulighed for de studerende. Udvalget 
drøfter med udgangspunkt erfaringerne fra Health potentialerne heri. 

 
8. Ansøgning om midler til etablering af et Green Room (BE, 15.00, 15 min) 

I forbindelse med udbuddet af Masteruddannelsen i Informatik er der et ønske om 
at udvikle et virtuelt samlingssted for studerende på uddannelsen i form af et så-
kaldt Green Room.  

  
9. Gensidig orientering (BE, 15.15, 10 min) 

Gensidig orientering og herunder drøftelse af eventuelle aktuelle problemstillinger 
vedr. Corona. 

 
10. Kommende møder (BE, 15.25, 5 min) 

Gennemgang af dagsorden til de kommende møder 
 
11. Punkter til orientering (BE, 15.30) 

 
12. Eventuelt  
 
  


