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Møde den 24. marts, 2020, kl. 13:00 – 14:15 

 

Lokale: Virtuelt – Skype 

 

Ekstraordinært møde i Udvalget for Uddannelse 

 

Medlemmer: Berit Eika (formand), Finn Borchsenius (ST), Lise Wogensen Bach (HE), 

Niels Overgaard Lehmann (AR), Per Andersen (BSS) og Kristian Thorn (AU Uddan-

nelse) 

 

Sekretariatsunderstøttelse: Jeppe Norskov Stokholm (Universitetsledelsens stab) 

 

 

Referat 

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

Punkt 2 vedr. Monitorering af EDU-IT i relation til den strategiske rammekon-

trakt blev udsat og vil blive drøftet på mødet den 31. marts.  

 

Dagsordenen blev herefter godkendt 

 

2. Monitorering af EDU-IT i relation til den strategiske rammekontrakt  

 

Punktet blev udsat og vil blive drøftet på mødet den 31. marts. 

 

3. Model for avanceret pædagogisk og didaktisk kompetenceudvikling 

(BE, kl. 13.05, 10 min.) 

Berit Eika orienterede om, at udvalget på mødet d. 18. februar drøftede et forslag 

til en model for avanceret kompetenceudvikling udarbejdet af de pædagogiske 

centre. Drøftelsen gav anledning til en revision af notatet, som på dagens møde var 

fremlagt med henblik på fornyet drøftelse.  

 

Udvalget udtrykte ros til og takkede for arbejdet. Der var en række indholdsmæs-

sige bemærkninger, som Jeppe Norskov Stokholm sørger for bliver videreformid-

ler til Tina Bering Keiding.  

 

Følgende blev besluttet 

Notatet vil indgå i det fremadrettede arbejde, som skal igangsættes dels på Aarhus 

Universitet og dels på nationalt plan ift. rammerne for den pædagogiske kompe-

tenceudvikling.   

 

Niels Lehmann vil ift. førstnævnte præsenterer notatet i den udgave, det blev 

fremlagt på dagens møde, for fakultetsledelsen på Arts. Det vil ske først i april med 

henblik på en initial drøftelse af de indholdsmæssige elementer i notatet. Han ori-

enterer efterfølgende udvalget om udfaldet af denne.  
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4. Status på Corona (BE, 13.15, 20 min) 

Berit Eika orienterede kort om status på universitetsledelsens drøftelser vedr. Co-

rona. Denne blev efterfulgt af en kort orientering fra henholdsvis Kristian Thorn 

på vegne af Beredskabsgruppen og prodekanerne, der gav en status på fakulte-

terne. 

 

Det overordnede billede er, at omlægningen af undervisningen forløber godt. Der 

er etableret et tæt og velfungerende samarbejde mellem Beredskabsgruppen og fa-

kulteterne, og der er såvel i regi af denne som på tværs af fakulteterne et højt ni-

veau af erfaringsudveksling. 

 

På alle fakulteter er man i gang med af afdække konsekvenserne af omlægningen 

af undervisningen i forhold til eksamen. Der arbejdes i den forbindelse dels på at 

afdække og implementere mulige løsninger, og dels på håndteringen af de potenti-

elle udfordringer der aktuelt er lokaliseret.  

 

Sidstnævnte drejer sig blandt andet om  

Arts  

 Uddannelser med praksisundervisning og -eksamener  
 Kurser og eksamener der kræver indsamling og bearbejdning af empiri  

Herunder specialer og bachelorprojekter og omlægning af disse fra empirisk til 
teoretisk funderet problemformulering  

 Overgang fra første til andet forsøg på specialet og den studieadministrative 
håndtering heraf 

 

Health 
 Uddannelser med klinikophold 

Herunder blandt andet medicin- og tandlægeuddannelserne, professionsbache-
loruddannelsen i tandplejer, kandidatuddannelsen i sygepleje o.a. 
Der arbejdes på at finde løsninger, så de studerende kan færdiggøre deres ud-
dannelser som planlagt. 

 

Nat og Tech 

 Der er lokaliseret nogle få kurser, hvorpå der er elementer, der ikke kan gen-
nemføres på normalt vis  
En oversigt over, hvilke det drejer sig om, er under udarbejdelse. Herunder 
også hvilke eventuelle konsekvenser, det får for eksamen.  

 

BSS 

 Kurser og eksamener der kræver indsamling og bearbejdning af empiri 
Herunder specialer og bachelorprojekter og omlægning af disse fra empirisk til 
teoretisk funderet problemformulering 

 Afvikling af eksamen og nogle afgrænsede problemstillinger, der er lokaliseret i 
relation hertil 
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 Overgang fra første til andet forsøg på specialet og den studieadministrative 
håndtering heraf.  

 

5. Eventuelle aktuelle specifikke problemstillinger til fælles drøftelse (BE, 

kl. 13.35, 10 min.) 

Udvalget drøftede en række konkrete problemstillinger, som det blev vurderet, der 

var et særligt behov for at afstemt på tværs af fakulteterne. Det drejede sig blandt 

andet om 

 

 FAQ for studerende 

 Omlægning af specialer og bachelorprojekter fra empirisk til teoretisk fun-
deret problemformulering 
Herunder vigtighedens af specialevejledernes ansvar i forbindelse med vej-
ledning omkring omlægningen 

 Overgang fra første til andet eksamensforsøg i forbindelse med speciale 
En afklaring i forhold hertil afventes fra Uddannelses- og Forskningsmini-
steriet 

 

6. Kommende møder (BE, 13.45, 5 min) 

Det blev besluttet, at det fastholdes, at der afholdes et ugentligt møde med en va-

righed på en time. Mødernes afholde virtuelt, og det primære fokus vil være status 

på nedlukningen af Aarhus Universitet og konsekvenserne heraf ift. undervisning 

og eksamen.  

 

Hertil kan der, hvis det vurderes, der tidsmæssigt er plads på mødet, medtages et 

punkt til drøftelse af strategisk karakter. På det kommende møde den 31. marts 

blev det besluttet, at punktet Monitorering af EDU-IT i relation til den strategiske 

rammekontrakt skal drøftes.  

 

Jeppe Norskov Stokholm sørger for, at udvalgets årshjul justeres på baggrund 

heraf  

 

7. Punkter til orientering (BE, 13.50, 5 min) 

Der var nedenstående punkter til orientering på dagens møde 

 

Orientering til UniLed vedr. sammensætningen af aftagerpaneler, advisory 

boards og rådgivningspaneler 

UniLed orienteres en gang årligt om organiseringen af aftagerpanelerne, advisory 

boards og rådgivningspaneler. Materialet blev forelagt til udvalgets orientering, 

der tog dette til efterretning. 

 

8. Eventuelt  (BE, 13.55, 5 min) 

Berit Eika orienterede om, at Aarhus Universitet i forbindelse med optaget til 

kvote 2 har haft en fremgang på 9 procent. Især IT-uddannelserne rykker frem, 

hvilket udvalget udtrykte tilfredshed med. 
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I forlængelse heraf blev de kommende adgangsprøve på de naturvidenskabelige og 

tekniske uddannelser samt Medicin drøftet. Forlænges nedlukningen af Aarhus 

Universitet ud over det tidspunkt, hvor uniTesten er datosat til, skal der findes en 

fælles alternativ løsning, som der arbejdes på.  


