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Møde den 14. maj 2019, 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 (Universitetsledelsens stab) 

Øvrige: Kristian Thorn (AU Uddannelse), Bente Lynge Hannestad (AU Uddannelse) og 

Kirsten Brusgård (Universitetsledelsens stab) 

 

Gæster: Marianne Kjær og Astrid Gad Knudsen (pkt. 2), Kirsten Largren (pkt. 3) 

 

 

Referat 

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

Dagsordenen blev godkendt.  

 

Der var indkommet et enkelt rettelsesforslag til referatet fra mødet den 26. april. 

Forslaget og blev godkendt, hvorefter referatet tillige blev godkendt. 

 

2. Nye uddannelser 2020-I - 1. drøftelse  

Uddannelsesstrategisk Sekretariat har modtaget en ansøgning om ny uddannelse 

på ST. Det drejer sig om Masteruddannelsen i Informatikundervisning. Ansøgnin-

gen er udarbejdet og godkendt af fakultetet. Finn Borchsenius redegjorde kort for 

indholdet i uddannelsen, målgruppen og potentialer ift. antal af studerende, der 

kan indskrives herpå. 

 

Berit Eika orienterede om, at Universitetsledelsen i april 2019 har drøftet uddan-

nelsesinitiativet i sammenhæng med de overordnede strategiske perspektiver for 

uddannelsesporteføljen.  

 

Ansøgningen blev forelagt udvalget til første behandling. Udvalget foretog en ind-

holdsmæssig drøftelse af uddannelsesinitiativet. Herunder en vurdering af ansøg-

ningsmaterialets modenhed vedr. fagligt indhold. Sidstnævnte med fokus på sam-

menhængen til beslægtede uddannelser samt planen for behovsundersøgelsen og 

beskrivelsen af undersøgelsesdesignet. 

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget udtrykte ros til ansøgningsmaterialet. Det havde en række forslag til ju-

steringer, som Finn Borchsenius orienterer fagmiljøet om. 

 

Udvalget besluttede, at der kan arbejdes planmæssigt videre med uddannelsesini-

tiativet på fakultetet med henblik på ansøgning om prækvalifikation d. 1. februar 

2020. 
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3. Initial drøftelse af særskilte EVU-moduler  

Berit Eika orienterede om, at det pr. 1. januar er blevet muligt at udbyde såkaldte 

særskilte moduler. Det kan enten være et kursus på 5-10 ECTS på akademi- og di-

plomniveau eller et kursus på 5-20 ECTS på masterniveau, der er udbudt uaf-

hængig af et samlet uddannelsesforløb. 

 

Formålet med særskilte moduler er at gøre det muligt at reagere hurtigere på nye 

kompetencebehov på arbejdsmarkedet. Af samme årsag er godkendelsesprocedu-

ren for særskilte moduler også hurtigere og mindre omfattende end ved samlede 

uddannelsesforløb. 

 

Følgende blev drøftet 

Udvalget foretog en initial drøftelse af muligheden for at udbyde særskilte modu-

ler med fokus på følgende 3 spørgsmål: 
 

 Hvilke behov kan særskilte moduler bidrage til at imødekomme? 
Der var enighed om,  

o at de særskilte moduler kan give mulighed for at udvikle kurser 
målrettet efterspørgslen på arbejdsmarkedet, og at det for Aarhus 
Universitet åbner nogle nye markeder  

 

 Hvordan vil vi tilrettelægge en intern kvalitetssikringsprocedure? 
Der var enighed om, at 

o Aarhus Universitet skal etablere en kvalitetsprocedure, der er flek-
sibel og agil, således at nye moduler kan udvikles og igangsættes 
inden for en kort tidsramme 

o kvalitetsproceduren skal være uafhængig af det eksisterende års-
hjul for kvalitetsprocesserne 

o kvalitetsproceduren skal formuleres med udgangspunkt i de erfa-
ringer, der er samlet i Uddannelsesstrategisk Sekretariat 

o det skal være tydeligt, hvilket ophæng de igangsatte moduler har. 
Udvalget var enige om, at det skal ske med udgangspunkt i et stu-
die- eller uddannelsesnævn 

o evalueringen af kurserne skal foregå i regi den ordinære kursus-
evaluering. Det skal i den forbindelse være tydeligt, hvem der har 
ansvaret for at gennemgå og samle op på disse 

 
 Er der konkrete fagfelter, hvor vi kan afprøve muligheden? 

Prodekanerne orienterede kort om de foreløbige overvejelser på fakulte-
terne i forhold til igangsætte udviklingen af særskilte moduler  

o Niels Lehmann orienterede om, at man på Arts påtænker at ud-
vikle moduler inden for fagområdet IT kompetencer målrettet 
gymnasieskolen  

o Per Andersen orienterede om, at man på BSS overvejer mulighe-
den for at udvikle moduler inden for fagområderne samfundsfag 
og psykologi målrettet gymnasieskolen  
Hertil orienterede Per Andersen om, at Arts og BSS er dialog om-
kring erfaringsudveksling i forhold til udviklingen af modulerne 
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o Charlotte Ringsted og Finn Borchsenius orienterede om, at man ak-
tuelt ikke påtænker af udvikle moduler på hhv. Health og ST.  

 

Bente Lynge Hannestad sørger for, at Uddannelsesstrategisk Sekretariat udarbej-

der et forslag til en kvalitetsprocedure, der præsenteres for udvalget mhp. kvalifi-

cering og godkendelse. Hertil undersøger Kirsten Largren i samarbejde med Bente 

Lynge Hannestad mulighederne for at udarbejde en fælles model for beregning af 

deltagerbetaling i forbindelse med udbud af modulerne, som også præsenteres for 

udvalget mhp. kvalificering og godkendelse. 

 

4. EDU IT redesign  

Berit Eika orienterede om, at udvalget den 2. april 2019 besluttede, at Edu-IT ko-

ordinationsforum skulle afprøve og kvalificere en webformular til monitorering af 

antal redesignede undervisningsforløb samt udarbejde forslag til måling af oplevet 

effekt. Edu-IT koordinationsforum nedsatte på den baggrund en arbejdsgruppe, 

der har udarbejdet en minimumsmodel herfor.  

 

Arbejdsgruppens forslag til en model blev fremlagt til kvalificering og vedtagelse. 

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget drøftede den fremsatte minimumsmodel og havde en række kvalifice-

rende bemærkninger. Herunder ønskede det en udspecificering af begrebet ”digi-

tale aktiviteter” samt et revideret forslag, hvori nedenstående er indeholdt: 

 

Spørgsmål til studerende: 1 fælles generisk spørgsmål gældende for alle 

kurser (både re-designede og ikke re-designede 

kurser) med en ledsagende begrebsforklaring  

samt en pakke med en række supplerende 

spørgsmål, de studerende kan stilles. 

 

Spørgsmål til undervisere:  Arbejdsgruppen udarbejder et batteri af 4-8 

spørgsmål målrettet underviserne 

 

De studerende spørges fra og med E19. Kirsten Brusgård orienterer arbejdsgrup-

pen om beslutningen. 

 

5. Pulje for talentinitiativer  

Berit Eika orienterede om, at regeringen har offentliggjort opslaget til puljen for 

talentinitiativer. Puljen skal bidrage til, at de videregående uddannelser indrettes, 

så flere får mulighed for at blive blandt de bedste inden for deres felt. 

 

De konkrete talentinitiativer udformes på de videregående uddannelsesinstitutio-

ner. Jævnfør opslaget er det fælles for talentaktiviteterne, at de som udgangspunkt 

skal være karakteriseret ved følgende principper: 
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1. Krav om en ekstraordinær indsats 

2. Faglige udfordringer på særligt højt niveau 

3. Partnerskaber og udsyn 

4. Tværfaglighed 

 

De to første principper skal indgå i et hvert talentforløb, mens de øvrige to princip-

per kan kvalificere ansøgningen yderligere. I forhold til punkt 1 og 2 fremgår det af 

vurderingskriterierne i opslaget, at ansøgere skal beskrive, hvordan talentforløbet 

relaterer sig til institutionens samlede talentindsats.  

 

Følgende blev besluttet 

Da der er krav om, at ansøgere til talentpuljen skal beskrive, hvordan det ansøgte 

talentforløbet relaterer sig til institutionens samlede talentindsats, drøftede udval-

get, hvorvidt beskrivelsen af Aarhus Universitets talentindsats er fyldestgørende, 

og om der er behov for en justering af denne. 

 

Der var enighed om, at der er behov for en gennemskrivning af denne. Aske Dahl 

Sløk (Arts), Tanja Hansen (Health) og Jeppe Norskov Stokholm (US) udarbejdet 

et udkast hertil, som foreligges udvalget inden sommerferien med henblik på kva-

lificering og beslutning. 

 

Prodekanerne redegjorde efterfølgende for påtænkte talentindsatser på fakultets-

niveau med henblik på at få et samlet overblik herover og koordinere eventuelle 

tværfakultære initiativer. 

 

Niels Lehmann orienterede om, at man på Arts påtænker at igangsætte en talent-

indsats koncentreret omkring udbud af kurser i regi af AU Summer School. Kur-

serne skal have en vægt på 10 ECTS. Det er tanken, at studerende, der er indskre-

vet på et talentforløb, skal tage 2 sommerskolekurser a 10 ECTS på bachelorud-

dannelsen og et sommerskolekursus på kandidatuddannelsen a 10 ECTS. Hertil 

skal de på både bachelor- og kandidatuddannelsen tillige skrive en afhandlingsop-

gave på 10 ECTS. Herved opnå studerende indskrevet på et talentforløb 30 ECTS 

ekstra på bacheloruddannelsen og 20 ECTS ekstra på kandidatuddannelse.  

Studerende kan undervejs vælge at træde ud talentforløbet, ligesom de kan udmel-

des, hvis de ikke honorerer de opstillede krav. Herunder at det ordinære studiefor-

løb skal bestås inden for den ordinære tidsramme. 

 

Finn Borchsenius orienterede om, at opslaget vedr. talentpuljen er sendt ud til alle 

talentprogrammer på ST. Det er pt. ikke kommet nogle tilbagemeldinger her fra 

ift. overvejelser om at søge midler i puljen.   

Hertil er et initiativ mellem talentprogrammet for Food på ST og European Insti-

tute of Innovation and Technology (EIT) under udvikling.  
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Per Andersen orienterede om, at de eventuelle tiltag, der vil blive igangsat på BSS, 

bliver koordineret via fakultetssekretariatet. Der er pt. ingen konkrete planer om 

at indsende ansøgninger. 

 

Charlotte Ringsted orienterede om, at der på Health aktuelt eksisterer t0 talent-

forløb i form af det Forskningsrettede talentforløb og det Erhvervsrettede talent-

forløb, mens et talentforløb inden for Neuroscience er under udvikling. De to eksi-

sterende talentforløb favner flere af fagområderne på fakultetet, mens der i rela-

tion til talentforløbet indenfor Neuroscience er planer om at inddrage et eller flere 

af de øvrige fakulteter. Der påtænkes at søge midler inden for de tre eksisterende 

programmer. 

 

Kristian Thorn orienterede om, at de i AU Uddannelse påtænker at byde ind med 

en ansøgning vedr. Dual Career rådgivning ift. studenteriværksættere. 

 

Tidsplanen frem mod ansøgningsfristen den 29. august er som følger:  

25. juni Udvalget drøfter udkast til beskrivelse af Aarhus Universitets 

talentindsats mhp. kvalificering og godkendelse 

22. august Udvalget drøfter ansøgninger til puljen for talentinitiativer. 

Drøftelsen sker på baggrund af en skriftlig orientering fra pro-

dekanerne for hvert fakultet. 

29. august Deadline for indsendelse af ansøgninger jf. opslag 

 

6. Projekt: Anerkendelse af studerendes frivillige engagement  

Berit Eika orienterede om, at det af handleplanen for 2019 i Uddannelsesberetnin-

gen fremgår, at udvalget i indeværende år skal arbejde med anerkendelse af de 

studerendes frivillige engagement samt afdække mulighederne for at etablere en 

anerkendelse af studerendes supplerende kompetencer.  

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget drøftede et oplæg til et projektinitieringsdokument for et frivillighedsfor-

projekt, der adresserer begge dele. Det er tanken, at forprojektet skal give erfarin-

ger, der kan danne grundlag for beslutning om den fremadrettede indsats med fri-

villighed.  

 

Ift. hovedleverancerne i forprojektet godkendte udvalget, at der bevilges midler til 

en gentagelse af et arrangement, hvor de studerende i dialog med virksomhedsre-

præsentanter kan få hjælp til at formidle de kompetencer, de opnår ved frivilligt 

engagement.  

 

Udvalget besluttede, at nedenstående forslag genbehandles på et senere møde i ud-

valget 
o forslaget om udformning og pilottest af en AU-udgave af Edinburgh Award 

samt  
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o afdækning af mulighederne for at udbyde en kursusrække til de stude-
rende, der kan understøtte dem i deres frivillige engagement,  

 

Ift. førstnævnte forslag skal det overvejes, hvorledes dette kan koordineres med det 

stillede forslag om at igangsætte en ”opstarts-pilot” på Edinburgh Award på 

Health. Kirsten Brusgård og Charlotte Ringsted afklarer dette samt påsætningen af 

begge forslag på et kommende møde i udvalget.  

 

Konkurrencen, hvor studenterforeninger/frivillige studerende med korte videoer 

viser deres frivillige engagement og dets betydning, gentages ikke. 

 

7. Kvalitetssikring af obligatoriske udenlandsophold  

Berit Eika orienterede om, at Uddannelsesstrategisk Sekretariat har udarbejdet et 

forslag til en procedure for kvalitetssikring af obligatoriske uddannelsesforløb i 

udlandet. Formålet er at sikre, at forløb, der foregår uden for institutionen, er om-

fattet af kvalitetssikringssystemet.   

 

Følgende blev besluttet 

Forslaget blev godkendt med et par kvalificerende bemærkninger. Bente Lynge 

Hannestad sørger for forslaget bliver justeret på baggrund heraf.  

 

Det blev aftalt, at prodekanerne orienterer om proceduren i de respektive fakulte-

ters uddannelsesfora, og at Uddannelsesstrategisk Sekretariat informerer om pro-

ceduren i kvalitetsnetværket, samt offentliggør den på Kvalitetsportalen. 

 

8. Kommende møder  

Udvalget gennemgik dagsordenerne for de kommende møder. De blev aftalt, at 

disse frem mod sommerferien udvides med 30 min. Jeppe Norskov Stokholm sør-

ger herfor. 

 

9. Meddelelser 

Der var følgende meddelelser til dagens møde 

 

1. Opdateret udgave af Årshjulet for målopfølgning 

Kirsten Brusgård har udarbejdet en opdateret udgave af Årshjulet for målopfølg-

ning. Det var uploaded som bilag 1 

 

2. Rekruttering kvote 2 2019 

En status på rekrutteringsaktiviteter ift. kvote 2 var uploaded som bilag 2. Materi-

alet er udarbejdet af Anne Teglborg 

 

3. Program: Experienced University educational leaders 

Aarhus Universitet har modtaget en indbydelse til deltagelse i program for Experi-

enced University educational leaders. Indbydelsen var vedhæftet som bilag 3. 
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4. Rapport: The Future of Education 

Innovation Center Denmark har udarbejdet et ICDK Outlook, der var vedhæftet 

som bilag 4. 

 

5. Invitation to UArctic Rectors' Forum 2019 at Trent University 

Aarhus Universitet er inviteret til at deltage i UArctic Rectors' Forum 2019 at 

Trent University. Oplysninger om program og tilmelding fremgår at opslaget, der 

var vedhæftet som bilag 5. 

 

10. Eventuelt (BE, kl. 14.55, 5 min.) 

Berit Eika orienterede om, at UFM har annonceret et opslag vedr. teknologisk up-

date med ansøgningsfrist den 12. september. Alle videregående uddannelsesinsti-

tutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område kan via opslaget søge 

midler til efteruddannelses- og kompetenceudviklingsforløb, som skal løfte under-

visernes digitale kompetencer.  

Det blev aftalt, at Niels Lehmann vil komme med input til, hvordan processen ift. 

indsendelse af ansøgninger fra Aarhus Universitet koordineres. 

 


