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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) 

 

Afbud:  

 

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

 

 

Dagsorden 

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

 

2. Nye uddannelser 2020-I - 1. drøftelse (BE, kl. 13.05, 20 min) 

Som led i processen for godkendelse af nye uddannelser foretog Universitetsledel-

sen d. 10. april 2019 en strategisk drøftelse af en ansøgning om nye uddannelse på 

ST med udgangspunkt i den strategiske drøftelse af Aarhus Universitets uddannel-

sesportefølje. Ansøgningen skal nu førstegangsbehandles i Udvalget for Uddan-

nelse med henblik på ansøgning om prækvalifikation d. 1. februar 2020. 

 

3. Initial drøftelse af særskilte EVU-moduler (BE, kl. 13.25, 15 min) 

Ved årsskiftet blev der givet mulighed for at søge om at udbyde særskilte efter- og 

videreuddannelsesmoduler. Udvalget drøfter muligheden. 

 

4. EDU IT redesign (BE, kl. 13.40, 20 min) 

Undervisningsforløb, der udvikles gennem mere og bedre anvendelse af lærings-

teknologi – Beslutning om minimumsmodel for monitorering af oplevet effekt. 

 

5. Pulje for talentinitiativer (BE, kl. 14.00, 20 min) 

Regeringen har offentliggjort opslaget til puljen for talentinitiativer. Udvalget 

drøfter påtænkte indsatser på fakultetsniveau, samt hvorledes de relaterer sig til 

Aarhus Universitets overordnede talentindsats. 

 

6. Projekt: Anerkendelse af studerendes frivillige engagement (BE, kl. 

14.20, 20 min) 

Af handleplanen for 2019 i Uddannelsesberetningen fremgår, at udvalget i inde-

værende år skal arbejde med anerkendelse af de studerendes frivillige engagement 
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samt afdække mulighederne for at etablere en anerkendelse af studerendes sup-

plerende kompetencer. På mødet fremlægges til drøftelse og beslutning et projekt-

initieringsdokument, der adresserer begge dele. 

 

7. Kvalitetssikring af obligatoriske udenlandsophold (BH, kl. 14.40, 10 min) 

Udvalget drøfter udkast til procedure for kvalitetssikring af obligatoriske forløb i 

udlandet 

 

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

Udvalget gennemgår dagsordener for kommende møder. 

 

9. Meddelelser  

 

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

 


