
 

 

 

 
Aarhus Universitet  

Nordre Ringgade 1 

8000 Århus C 

Tlf .: 8715 0000 

Fax: 8715 0201 

E-mail:  au@au.dk  

www.au.dk 

 

Jeppe Norskov Stokholm 

 

Universitetsledelsens Stab 

26. november 2019 
 

Side 1/2 

AARHUS 

UNIVERSITET 

 

Møde den 26. november, 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), Per Andersen (BSS) og Kristian Thorn (AU Uddan-

nelse) 

 

Sekretariatsunderstøttelse: Jeppe Norskov Stokholm (Universitetsledelsens stab) 

 

Gæster: Astrid Dahl (pkt. 3), Frederik Langkjær (pkt. 4 og 5) og Maria Juhler Maibom 

(pkt. 6)  

Dagsorden 

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

 

2. Campus 2.0 – Arbejdsgruppens anbefalinger vedr. studie- og undervis-

ningsmiljø (BE, 13.05, 15 min.) 

Arbejdsgruppens anbefalinger foreligger på tryk til udlevering på mødet. Udvalget 

drøfter et forslag til opfølgning på anbefalingerne. 

 

3. Erhvervssamarbejde: Projektorienterede forløb og erhvervsrettede 

specialer (BE, kl. 13.20, 30 min.) 

Pilotprojektet Erhvervssamarbejder med studerende blev igangsat d. 1. april 2019 

med henblik på at udvikle en model på tværs af AU for projektorienteret forløb. 

Der er udarbejdet fire analyser, der ønskes kvalificeret af udvalget forud for drøf-

telse heraf i Erhvervsudvalget.   

 

4. Valgfag på tværs – kortlægning af udfordringer og erfaringer (BE, 13.50, 

20 min.) 

Som led i ambitionen om at universitetet i større udstrækning end nu skal udnytte 

sin fulde bredde og sine styrkeområder på uddannelsesområdet, besluttede UFU 

på møde den 2. september 2019, at der blev udarbejdet en kortlægning af allerede 

identificerede udfordringer og erfaringer ved udbud af valgfag på tværs. Kortlæg-

ningen fremlægges til orientering mhp. en initial drøftelse af muligheder og udfor-

dringer i at etablere flere tværgående valgfag. 

 

5. Forslag til nye EVU-indikatorer i uddannelseskvalitetsprocesserne 

samt fælles grænseværdier (PA, 14.10, 15 min.) 

På baggrund af de senere års erfaringer med EVU-indikatorerne har den af UFU 

nedsatte arbejdsgruppe haft til opgave at kaste et kritisk blik på de eksisterende 
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EVU-indikatorer. Gruppen har forholdt sig til datagrundlag, de konkrete indikato-

rer, uddannelsestyper og –former og fremlægger hermed forslag til drøftelse og 

eventuel beslutning. 

 

6. Fremtidens efter- og videreuddannelse på Aarhus Universitet (BE, 

14.25, 20 min.) 

Drøftelse af notat om de strategiske indsatser vedr. fremtidens efter- og videreud-

dannelsestilbud på Aarhus Universitet. Notatet skal kvalificeres forud for fremsen-

delse til Universitetsledelsen 

 

7. Kommende møder (BE, 14.45, 5 min.) 

Udvalget gennemgår dagsordener for kommende møder. 

 

8. Meddelelser (BE, kl. 14.50, 5 min.) 

 

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


