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Møde den 3. september, 2019, kl. 13:00 – 15:30  

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) 

Sekretariatsunderstøttelse: Jeppe Norskov Stokholm (Universitetsledelsens stab) 

Gæster: Maria Juhler Maibom (pkt. 2), Gitte Stavad Andersen og Frederik Langkjær 

(pkt. 3), Esben Wolf (pkt. 4), Lone Urbak (pkt. 5) og Rikke Nielsen (pkt. 6) 

 

REFERAT 

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

Dagsordenen til dagens møde blev godkendt.  

 

2. Opsamling på strategidag (BE, kl. 13.05, 15 min) 

Maria Juhler Maibom og Jeppe Norskov Stokholm orienterede kort om den videre 

proces og deadlines for udvalgets input til Aarhus Universitets Strategi 2025. Til 

formålet var der udarbejdet en tidslinje, hvor de relevante deadlines var oplistet. 

Sidstnævnte rundsendes til udvalgets medlemmer sammen med referatet.  

 

3. De store undersøgelser (BE, 13.20, 30 min) 

Berit Eika orienterede om, at Aarhus Universitet siden 2007 har gennemført stu-

diemiljøundersøgelser hvert 3. år. Der har dog vist sig at være et større overlap 

mellem temaer og spørgsmål mellem ministeriets spørgeskemaundersøgelse, der 

leverer input til Uddannelseszoom og Læringsbarometeret, og Aarhus Universitets 

studiemiljøundersøgelse. På baggrund heraf blev det drøftet, hvorvidt undersøgel-

serne skal sammentænkes.  

 

Følgende blev besluttet  

Udvalget besluttede, at Aarhus Universitets studiemiljøundersøgelse skal sam-

mentænkes med ministeriets spørgeskemaundersøgelse.  

 

Det er muligt for Aarhus Universitet at tilkøbe spørgsmål til ministeriets spørge-

skemaundersøgelse. Det forventes, at det vil omfatte maksimalt 10 stk. Er der om-

råder, der ikke er omfattet i ministeriets spørgeskemaundersøgelse, som Aarhus 

Universitet ønsker dækket, kan dette således ske via tilkøb. 

 

Det vurderes, at der med sammentænkningen af Aarhus Universitets studiemiljø-

undersøgelse med ministeriets spørgeskemaundersøgelse og udnyttelsen af mulig-

heden for tilkøb af enkelte spørgsmål indsamles tilstrækkelig information til Aar-

hus Universitets kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet, og at denne løsning le-

ver op til fordringerne i undervisningsmiljøloven. Hertil sikrer muligheden for til-

køb af spørgsmål også kontinuitet og en dækning i forhold til tidligere SMU-
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spørgsmål. Endelig vil én samlet undersøgelse reducere antallet af spørgeskemaer, 

hvorved de studerende kun stilles samme spørgsmål én gang. Dette vurderes at 

øge sandsynligheden for høje svarprocenter.  

 

Udvalget drøftede dels en række konkrete temaer, som de mulige tilkøb af spørgs-

mål kan omfatte, og dels en plan for hvorledes inddragelse af studerende og fag-

miljøerne sikres. AU Uddannelse forelægger udvalget et forslag til begge dele. 

 

Udvalget var enige om, at der med udgangspunkt i det datamateriale, der leveres 

fra Epinion, skal være mulighed for eks. på studienævns- eller uddannelsesniveau 

at bede AU Uddannelse foretage yderligere afdækning af særlige emner. Dette hvis 

der viser sig problemstillinger, som ønskes belyst nærmere.  

 

Det blev aftalt, at AU Uddannelse i løbet af efteråret og starten af forårssemesteret 

vil fremlægge forslag til nye koncepter for hhv. dimittendundersøgelse hhv. studie-

valgsundersøgelse for udvalget. 

 

4. Nyt fælles digitalt eksamen system (BE, 13.50, 20 min) 

Kristian Thorn orienterede om, at kontrakterne under de eksisterende digital ek-

samen løsninger på Aarhus Universitet nærmer sig udløb.  Området skal derfor 

konkurrenceudsættes på ny. Udvalget drøftede de perspektiver og problemstillin-

ger, der er forbundet med anskaffelse af fælles digital eksamen løsning. 

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget gav med kvalificerende bemærkninger og overvejelser sin principielle til-

slutning til de i sagsfremstillingen oplistede indstillinger. 

 

5. Udvidelse af retskrav (BE, 14.10, 20 min) 

Berit Eika orienterede om, at udvalget før sommerferien drøftede det udvidede 

retskrav og de potentielle konsekvenser heraf. I den forbindelse ytrede udvalget 

ønske om, at det efter sommeroptaget fik en orientering om de faktiske konse-

kvenser at det udvidede retskrav.  

 

Lone Urbak fra AU Uddannelse gennemgik disse med udgangspunkt i punktets bi-

lagsmateriale. Overordnet set er der ikke registreret ændring af hverken søgemøn-

ster eller ja tak/nej tak til retskravet i 2019 i forhold til tidligere år. Lone Urbak 

pointerede, at dette var forventeligt givet det sene tidspunkt for bekendtgørelsens 

ikrafttræden. Det fulde omfang vil således ikke kunne ses i år, men der må forven-

tes en stærkere tendens de kommende år.  

 

Udvalget drøftede de potentielle økonomiske konsekvenser, udvidelsen af retskra-

vet kan få for Aarhus Universitet. Herunder hvorvidt dette kan give anledning til 

en øget fastholdelses- og rekrutteringsindsats på kandidatniveau. Dette skete med 
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udgangspunkt i status for sommeroptaget 2019, en spørgeskemaundersøgelse gen-

nemført af AU Uddannelse i august 2019 samt mulige scenarier for henholdsvis 

tab og tilgang af kandidatstuderende.  

 
Følgende blev besluttet 

Udvalget besluttede, at AU Uddannelse i samarbejde med AU Forskning og Eks-

terne Relationer udarbejder en analyse af adfærd og drivers for valg af kandidat-

uddannelse. Dette med henblik på kvalificering af en eventuel øget fastholdelses- 

og rekrutteringsindsats. I forlængelse heraf blev det drøftet, om og hvorledes em-

net kan løftes politisk.  

 

Universitetsledelsen orienteres om beslutningen i forbindelse med deres behand-

ling af emnet den 25. september 2019. Udvalget havde i den forbindelse en række 

kvalificerende bemærkninger til det materiale, der skal tilgå universitetsledelsen, 

som Lone Urbak sørger for bliver indarbejdet.  

 

Udvalget opfordrede til, at emnet tages op på møderne med aftagerpanelerne. Pro-

dekanerne sørger for, dette videreformidles til studielederne på fakulteterne.  

 

6. Øget mobilitetssamarbejde med Deakin University og udvalgte andre 

oversøiske partnere (BE, 14.30, 20 min) 

Per Andersen orienterede om, at en delegation fra Aarhus Universitet i begyndel-

sen af april 2019 besøgte Deakin University i Australien. Besøget var foranlediget 

af et ønske i INT-båndet om at styrke og øge antallet af studenterudvekslinger fra 

Aarhus Universitet til et antal udvalgte universitetsbrede mobilitetsaftaler. 

 

På baggrund af besøget blev det foreslået, at der etableres en universitetsbred pi-

lotafprøvning af et prioriteret mobilitetssamarbejde med Deakin University. Dette 

med sigte på evt. senere at udbrede dette koncept til andre oversøiske destinatio-

ner.  

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget tilsluttede sig forslaget. Det blev i forlængelse heraf kort drøftet, hvorle-

des samarbejdet med Deakin University kan sammentænkes med CircleU. Der var 

enighed om, at de kan supplere hinanden, og at dette skal udnyttes.  

 

Der vil blive udarbejdet en plan for, hvorledes det kommende samarbejdet med 

Deakin University skal kommunikeres ud til studerende på Aarhus Universitet. 

Dette vil ske, når detaljerne i samarbejdet er kommet på plads, således at det er ty-

delig, hvilke muligheder for udveksling de studerende har. Rikke Nielsen sørger 

herfor i samarbejde med AU Kommunikation  

 

7. Samarbejde mellem fagligheder (BE og KT, 14.50, 20 min) 
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Kristian Thorn orienterede om, at Aarhus Universitets kommende strategi sætter 

som ambition, at universitetet i større udstrækning skal udnytte sin fulde bredde 

og styrkeområder på uddannelsesområdet. Det forventes, at uddannelsesområdet 

skal levere bedre muligheder for, at studerende kan bevæge sig på tværs af uddan-

nelser med henblik på at tone egne uddannelsesforløb uden at faglig identitet og 

progression sættes over styr.  

 

I det lys blev det foreslået, at der arbejdes med en indsats omkring valgfag på kan-

didatniveau, og at processen initieres på baggrund af en indledende analyse af 

strukturelle og administrative udfordringer og løsningsmodeller. 

 
Følgende blev besluttet 

Udvalget besluttede, at det indledningsvist ønsker en desk research, der uddrager 

hovedkonklusionerne fra allerede udarbejdede undersøgelser. Herunder blandt 

Aarhus Universitet rapport om det indre uddannelsesmarked. Kristian Thorn sør-

ger for, dette bliver iværksat, og forelægger resultatet heraf for udvalget med hen-

blik på drøftelse og eventuel igangsætning af yderligere analyser. 

 

8. Kommende møder (BE, kl. 15.10, 5 min.) 

Udvalget gennemgik dagsordener for de kommende møder. Det blev i den forbin-

delse aftalt at afsøge mulighederne for at igangsætte et initiativ under arbejdstitlen 

GDPR for studerende. Jeppe Norskov Stokholm sørger for, at punktet kommer på 

dagsordenen på et af de kommende møder i udvalget. I den forbindelse afdækker 

han, hvorledes drøftelsen skal rammesættes. Det blev aftalt, at uddannelseschef på 

Health, Anna Bak, og teamleder i Uddannelsesjura, Christin Jensen, inddrages.  

 

9. Meddelelser (BE, kl. 15.15, 5 min.) 

Der var ingen meddelelser til dagens møde. 

  

10. Eventuelt (BE, kl. 15.20, 5 min.) 

Per Andersen orienterede om, at der planlægges en omstrukturering af den admi-

nistrative understøttelse af det internationale område på BSS. Udvalget orienteres, 

når der er truffet endelig beslutning herom. 

 


