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Møde den 6. august 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) 

 

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

Maria Juhler Maibom (Universitetsledelsens stab) 

 

Sekretariatsunderstøttelse: Jeppe Norskov Stokholm (Universitetsledelsens stab) 

 

Gæster: - 

 

Referat 

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

Dagsordenen til dagens møde blev godkendt. 

 

Referatet fra mødet den 25. juni var godkendt forud for mødet pr. mail. 

 

2. Årets optag (BE, 13.05, 20 min) 

Berit Eika orienterede om, at der den 5. juli var ansøgningsfrist, og at ansøgerne 

modtog svar om tilbudte pladser den 26. juli.  

 

Prodekanerne redgjorde kort for den overordnede udvikling på de enkelte fakulte-

ter ift.: 
 Udviklingen i antallet af ansøgninger og 1. prioriteter 
 Udviklingen i antal tilbud om optagelse 
 Profiltilpasningens og de strategiske satsningers afspejling i udviklingen 

 

Udvalget udtrykte generel tilfredshed med optaget. Dog blev det bemærket, at såvel 

det samlede ansøgertal, andelen af 1. prioritetsansøgninger og antallet af tilbudte 

studiepladser var faldet svagt ift. 2018. Udvalget rettede ifm. gennemgangen af ud-

viklingen i antallet af ansøgninger og tilbud om optagelse deres opmærksomhed på 

en række uddannelser, hvor søgningen var svagere en forventet. På baggrund heraf 

blev mulige indsatser på de konkrete uddannelser drøftet.  

 

3. Studieinfo 2020 (BE, 13.25, 20 min) 

Berit Eika orienterede om, at det nye vejlednings- og rekrutteringsarrangement 

StudieInfo blev afviklet for første gang i foråret 2019. Aarhus Universitet deltog i 

hele arrangementet, som forløb over 18 dage fordelt på 17 forskellige lokaliteter i 
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Jylland og på Fyn. Aarhus Universitet var vært ved tre arrangementer – to i Aar-

hus og et i Herning. I alt deltog ca. 20.200 2.g og 1.hf elever gymnasieelever fra 

125 gymnasier.  

 

Udvalget evaluerede på baggrund af en skriftlige orientering fra Vejledning og Stu-

dieinformation, AU Uddannelse, Aarhus Universitets deltagelse i arrangementet 

og udbyttet heraf. 

 

Kristian Thorn orienterede om, at man fra Vejledning og Studieinformations side 

vurderer, at StudieInfo endnu ikke har vist sit fulde potentiale. Derfor finder Vej-

ledning og Studieinformation, at det vil derfor være hensigtsmæssigt at teste delta-

gelsen i arrangementet i 2020 også. På den baggrund havde man fra Vejledning og 

Studieinformation derfor ansøgt Udvalget for Uddannelse om strategiske midler 

til at deltage i StudieInfo i 2020. 

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget besluttede, at der bevilges 150.000 kr. til deltagelsen i StudieInfo i 2020.  

 

Samtidig besluttede udvalget også, at det i løbet af efteråret 2019 vil tage en strate-

gisk drøftelse af de samlede rekrutteringsaktiviteter. Udvalget ønsker, at drøftel-

sen skal ske på baggrund af et skriftligt oplæg fra Vejledning og Studieinforma-

tion.  

Kristian Thorn og Jeppe Norskov Stokholm aftaler, hvornår punktet kan komme 

på dagsordenen. 

 

4. Samarbejde mellem fagligheder (BE, 13.45, 20 min) 

Berit Eika orienterede om, at bestyrelsen på deres seneste møde i juni drøftede po-

tentialer for samarbejde mellem fagligheder inden for forskning og uddannelse. 

Udvalget fulgte på mødet den 25. juni op på bestyrelsens drøftelser med henblik 

på at afdække potentialer for øget samarbejde på uddannelsessiden. 

 

På mødet den 25. juni besluttede udvalget, at  

 der skal arbejdes på at udvikle mindst fire tværfaglige kurser med henblik 

udbud i 2020 

 hvert fakultet skal være tovholder på mindst ét kursus 

 kurserne, der skal udbydes på engelsk, skal inddrage mindst to fagligheder 

og relatere sig til SDG-målene 

 kurserne skal kunne passe ind som valgfag 

 

Udvalget blev orienteret om de mulige rammer, kurserne kan udbydes inden for, 

hvorefter prodekanerne gav en kort status på, hvor langt de er i processen ift. 

planlægningen og udviklingen af de enkelte kurser.   

 

Følgende blev besluttet 
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På baggrund heraf blev det besluttet, at ambitionen ift. beslutningen på mødet den 

25. juni fastholdes, og at der på hvert fakultet arbejdes videre med udviklingen af 

et kursus mhp. udbud i 2020.  

 

Det blev tillige besluttet, at prodekanerne på det kommende møde i udvalget den 

22. august på ny redegør for status.  

 

Hertil blev det også besluttet, at Jeppe Norskov Stokholm og Kristian Thorn kort-

lægger beslutningsprocessen ift. studienævn og AU Summerschool mhp. oriente-

ring til udvalget den 3. september.  

 

5. UFMs opfølgning på strategisk rammekontrakt og årsrapport (BE, 

14.05, 15 min) 

Berit Eika orienterede om, at Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har 

tilsendt Aarhus Universitet en tilbagemelding på årsrapporten for 2018. I styrel-

sens tilbagemelding er der desuden fulgt op på de såkaldte tværgående fokusområ-

der, herunder planlagte undervisnings- og vejledningstimer. 

 

Styrelsen oplyser, at Aarhus Universitet dokumenterer institutionens arbejde med 

at realisere de aftalte strategiske mål, og at materialet udgør et dækkende grundlag 

for årets videre styringsdialog. Sidstnævnte omfatter blandt andet mødet mellem 

styrelsens direktion og rektoratet, der afholdes på Aarhus Universitet i efteråret 

2019. 

 

Ift. det tværgående fokusområde vedr. planlagte undervisnings- og vejledningsti-

mer konstaterer Styrelsen, at der ikke er identificeret nogle uddannelser på Aarhus 

Universitet, hvor de studerende tilbydes færre end hhv. 5 og 3 undervisningstimer 

pr. 30 ECTS. Dvs. Aarhus Universitet lever op til den fastsatte målsætning. 

 

Den videre proces 

Udvalget orienteres om resultaterne fra styringsmødet mellem styrelsens direktion 

og rektoratet, når det er afholdt i efteråret. 

 

Ift. styringsmødet blev det aftalt, at Jeppe Norskov Stokholm igangsætter forbere-

delsen af dette i form af blandt i indsamling af cases fra fakulteterne. Sidstnævnte 

koordineres med rådgiverne på fakulteterne.  

 

6. Ansøgninger om nye uddannelser 2019-II (BE, 14.20, 10 min) 

Berit Eika orienterede om status på ansøgningen om dublering af den eksisterende 

diplomingeniøruddannelse i informations- og kommunikationsteknologi, og at ST 

besluttet at udsætte denne.  

 

Udvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Jeppe Norskov Stokholm sørger for, at den fremsendte status vedr. ansøgningen 

fremsendes til Universitetsledelsen, så denne også er orienteret.  

 

7. Kommende møder (BE, kl. 14.30, 5 min.) 

Udvalget gennemgik årshjulet og dagsordenerne for kommende møder. 

 

8. Meddelelser (BE, kl. 14.35, 5 min.) 

Der var følgende meddelelser til dagens møde:  

 
A. Der er afholdt møde i LGU. Referatet var vedlagt punktet som bilag til udval-

gets orientering. 

 

9. Eventuelt (BE, kl. 14.35, 5 min.) 

Kristian Thorn orienterede om, at det nye planlægningssystem, der skal imple-

menteres ift. tilrettelæggelse af undervisnings- og eksamen, er testet. AU Uddan-

nelse følger op på erfaringerne fra testen og koordinerer den videre proces med 

AU Studier. Udvalget orienteres, når der er nyt. 

 

Kirsten Brusgaard orienterede om, at der er produceret en kort film målrettet stu-

derende om god tone og opførsel. Filmen skal lanceres ifm. studiestart 2019. Ud-

valget gav på baggrund af en visning af filmen input til justeringer af denne og 

drøftede desuden afsenderen af filmen. Kirsten Brusgaard tager input og drøftel-

sen vedr. afsender med videre til hhv. produktionsselskabet og Studenterrådet.  


