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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, deltog fra kl. 14.15), Per Andersen (BSS) og Kristian 

Thorn (AU Uddannelse) 

 

Sekretariatsunderstøttelse: Jeppe Norskov Stokholm (Universitetsledelsens stab) 

 

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

(pkt. 6)  

Referat 

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.) 

Berit Eika orienterede om, at den arbejdsgruppe, som udvalget nedsatte i foråret 

2019 med henblik på at kvalificere, hvordan Aarhus Universitet kan udvikle det fy-

siske studie- og læringsmiljø i forbindelse med realiseringen af de planer, der er 

vedtaget i regi af Campus 2.0, har afsluttet deres arbejde.  

 

Følgende blev besluttet 

Resultatet af arbejdsgruppens arbejde er udmøntet i et sæt skriftlige anbefalinger, 

der blev forelagt udvalget. Hovedpointerne heri blev kort gennemgået og drøftet. 

 

Udvalget udtrykte stor ros til arbejdsgruppen ift. det arbejde, der ligger bag udar-

bejdelsen af anbefalingerne og rapporten. Hertil understregede udvalget også vig-

tigheden af, at udvalgets arbejde og anbefalingerne kommer til at danner afsæt for 

det fremadrettede arbejde med det fysiske studie- læringsmiljø. 

 

Udvalget besluttede, at det på den kommende strategiseminar den 27. januar tager 

anbefalingerne op til behandling. Jeppe Norskov Stokholm udarbejder et oplæg 

hertil, som skal danne udgangspunkt for en drøftelse i udvalget. Udvalget ønskede, 

at oplægget skal have et særligt fokus på, hvorledes anbefalingerne kan implemen-

teres i forbindelse med både nybyggeri og i eksisterende bygninger.  

 

Drøftelsen i udvalget sker tillige med henblik på identificere de anbefalinger, som 

udvalget vil at arbejde videre med i 2020.  
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3. Erhvervssamarbejde: Projektorienterede forløb og erhvervsrettede 

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

Berit Eika orienterede om, at udvalget pr. 1. april, 2109, igangsatte pilotprojektet 

Erhvervssamarbejder med studerende med henblik på at udvikle en model på 

tværs af Aarhus Universitet for projektorienteret forløb. Astrid Dahl er ansat som 

projektleder, og hun har undervejs løbende holdt udvalget orienteret om status på 

projektet.  

 

Astrid Dahl har på baggrund af erfaringerne fra projektet udarbejdet fire analyser 

samt et notat, hvori pointerne fra de fire analyser er opsummeret. Materialet blev 

forelagt udvalget med henblik på kommentering forud for en drøftelse heraf i Uni-

versitetsledelsen.  

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget takkede Astrid Dahl for det omfattende arbejde. Udvalget havde en række 

kvalificerende bemærkninger til materialet. Astrid Dahl sørger med udgangspunkt 

heri for, at det bliver opdateret.  

 

Det blev aftalt, at Jeppe Norskov Stokholm tilsender udvalget den reviderede ud-

gave af materialet, mens Astrid Dahl sørger for, at det tilsendes Universitetsledel-

sen forud for drøftelsen heri.  

 

Endelig blev det aftalt, at punktet vedr. projektorienterede forløb og erhvervsret-

tede specialet sættes op dagsordenen igen på mødet i udvalget den 7. januar. Dette 

med henblik på at drøfte den videre proces i forhold til understøttelsen af projekt-

orienterede forløb og specialeskrivning i samarbejde med virksomheder. 

 

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

20 min.) 

Udvalget besluttede på mødet den 2. september, at AU Uddannelse skulle udar-

bejde et kort notat, hvori allerede identificerede udfordringer og erfaringer ved 

udbud af valgfag på tværs blev kortlagt. Kortlægningen skulle udarbejdes som et 

led i ambitionen om, at Aarhus Universitet på sigt i større udstrækning skal ud-

nytte sin fulde bredde og sine styrkeområder på uddannelsesområdet. Dette ved 

bl.a. udbud af flere tværfaglige kurser og at give mulighed for, at studerende kan 

bevæge sig på tværs af uddannelser. 

 

Følgende blev besluttet 

Frederik Langkjær præsenterede hovedpointerne i kortlægningen. Der var heri 

lagt særligt vægt på de opmærksomhedspunkter og udfordringer, der vedrører øn-

sket om at etablerer et øget tværgående valgfagsudbud. De opmærksomhedspunk-

ter og udfordringer, der er afdækket, er både af faglige og teknisk/administrativ 

karakter, og omfatter nedenstående. 
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Faglige og curriculære opmærksomhedspunkter 

Blandt de opmærksomhedspunkter, kortlægningen har identificeret, fremhæves 

særligt følgende - formuleret som spørgsmål: 

 Hvilke intentioner om tværfaglighed ligger til grund for uddannelsen/kurset? 
 Hvornår skal de studerende introduceres til en tværfaglig tilgang? (BA-niveau, 

KA-niveau; introduktion) 
 Hvilke kompetencer skal de studerende udvikle, og hvordan skal de evalueres? 

 Hvilke forudsætninger (faglig og kulturel baggrund) kommer de studerende 
med? (især på KA-niveau) 

 Hvilket fagligt niveau skal undervisningen have, så alle studerende uanset for-
udsætninger bliver udfordret? (passende balance mellem bredde og dybde) 

 Hvordan skal undervisningen tilrettelægges, så den understøtter intentioner 
om tværfaglighed? (undervisningsmetoder) 

 Hvordan ser den faglige progression i tværfaglig undervisning/uddannelse ud? 
 Hvordan kan tværfaglighed på underviserniveau understøttes? (dialog, samar-

bejde, refleksion over eget og andres ståsted) 

 Hvilke administrative rammer har betydning for tværfagligheden, og hvordan 
kan de imødegås? 

 Hvordan er sammenhængen mellem tværfaglig undervisning/uddannelse og 
tværfaglig forskning? 

 

Der var i udvalget enighed om, at det er vigtigt, at disse forhold drøftes og afklares 

i forbindelse med udvikling og udbud af de tværfaglige kurser – særligt hvis de 

også skal have karakter af at være tværfakultære. 

 

Udfordringer af strukturel, administrativ og økonomisk karakter 

Ud over de fagligt orienterede overvejelser og udfordringer er der ligeledes en 

række problemstillinger af mere teknisk karakter, der er afdækket. Det drejer sig 

blandt andet om:  

 De tværfaglige kursers ECTS-vægt og placering skal kunne give mening ind i 
de relevante studieordninger, ligesom der skal sikres tid og rum i studieord-
ningerne til valgfrihed. 

 Studienævnsophæng skal afklares, og repræsentation/inddragelse fra det/de 
relevante fagområder skal sikres i en eller anden aftalt form. 

 Ved udbud af tværfakultære udbud af kurser, skal der tages stilling til og laves 
aftaler om økonomien:  

o Hvilket fakultet/institut er vært for uddannelsen,  
o Hvilket fakultet/institut medvirker,  
o Om STÅ-indtægter ved kurset fordeles mellem fakulteterne (evt. insti-

tut) og i givet fald hvilken procentfordeling,  
o eller om indtægterne følger værtsskabet og afregningen til aktører, der 

ikke har værtskabt for kurset sker på anden vis (f.eks. ved, at der beta-
les direkte, eller om der ved inddragelse af andre forhold må forventes 
en jævnbyrdighed eller udløbende udligning, der gør at STÅ-deling 
ikke er nødvendig. 

o Hvorledes indtægter fra evt. betalingsstuderende fordeles 
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 Skema og eksamensplanlægning skal harmoniseres, således at det sikres, at 
der ikke er overlap hverken ift. øvrige undervisnings- eller øvrige eksamensak-
tiviteter. Dette bør dog ikke ske ved reelt dobbeltadministration og bør ikke re-
sultere i, at studerende skal foretage sene omvalg grundet skemaproblemer. 

 Tværfaglige kurser skal annonceres tidligt i kursuskataloget, da de studerende 
først kan tilmelde sig, når de har søgt forhåndsgodkendelse af faget. 

 Der skal udbygges et vejlednings- og informationssystem til studerende, såle-
des at de bliver trygge i at vælge tværfaglige kurser udbudt af et andet institut 
eller fakultet. 

 Udbydes fag som tværfagligt, skal det sikres, at der også reelt er pladser til de 
studerende, der kommer udefra (nationalt/internationalt). 

 

Det blev besluttet, at udvalget fortsætter det allerede igangsatte arbejde i forhold 

til udviklingen af 2 tværfaglige SDG-valgkurser med henblik på udbud i 2020. På 

baggrund af erfaringerne hermed vurderes det i hvilken form, der skal arbejdes vi-

dere med udviklingen af yderligere tværfaglige valgkurser i 2021.  

 

5. Forslag til nye EVU-indikatorer i uddannelseskvalitetsprocesserne 

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

Per Andersen orienterede om, at en nedsat arbejdsgruppe under udvalget har gen-

nemgået de eksisterende EVU-indikatorer og på baggrund heraf udarbejdet et for-

slag til en revision heraf. Per Andersen har siddet som formand for arbejdsgrup-

pen, der som led i dets opdrag har forholdt sig til datagrundlag, de konkrete indi-

katorer, uddannelsestyper og –former. 

 

Følgende blev besluttet 

Per Andersen præsenterer arbejdsgruppens forslag for udvalget, der besluttede 

følgende:   

 
a) Målgruppe: Fremover vil følgende EVU uddannelsestyper være omfattet af 

EVU kvalitetsprocesserne: 
 Master 

 Diplom/HD 
 Akademiuddannelse 

 

Erhvervskandidatuddannelser, hel-på-del udbud og tompladsudbud kvalitets-

sikres i regi af det ordinære uddannelsesområde.  

 
b) Samtaleguide: Anvendes ved årlig status på master-, diplom- og akademiud-

dannelser med få studerende, eller hvor datagrundlaget i øvrigt er mangelfuldt. 
Samtaleguiden kan træde i stedet for eller supplere indikatorerne på baggrund 
af en konkret vurdering af årets datagrundlag for de enkelte uddannelser.  

Der var enighed om, at samtaleguiden skal fungere som inspiration, og at den 

skal bestå af åbne spørgsmål. Den er således ikke obligatorisk.   

Frederik Langkjær sørger for, at samtaleguiden justeres på baggrund heraf. 
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c) Nye EVU indikatorer: Udvalget besluttede, at følgende indikatorer kunne god-
kendes: 2, 3, 4 og 5.  
Beslutningen vedr. de resterende EVU indikatorer (dvs. 1, 6 og 7) blev udskudt 
og tages op til fornyet drøftelse på det kommende møde den 12. december. 

 
d) Fælles grænseværdier: Beslutningen fælles grænseværdier blev udskudt og ta-

ges op til fornyet drøftelse på det kommende møde den 12. december. 

 

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

Udvalget gennemgik dagsordenerne for kommende møder. 

 

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

Der er afholdt møde i LGU. Referatet herfra var fremsendt udvalget til orientering. 

 

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

Intet til dette punkt 


