
 

 

 

 
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  

18. februar 2020 
 

Side 1/4 

AARHUS 

UNIVERSITET 

 

Møde den 18. februar, 2020, kl. 13:00 – 15:00  

 

Lokale: Rektoratets mødelokale 

 

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) 

 

Gæster: Jens Bennedsen og Tina Bering Keiding (pkt. 3), Kirsten Brusgaard (pkt. 4) 

Referat 

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

 

2. Pædagogisk hæderspris 2020 (BE, kl. 13.05, 20 min.) LUKKET PUNKT 

Fakulteterne blev i november 2019 anmodet om at indstille kandidater til Jubilæ-

umsfondens Pædagogiske Hæderspris, der uddeles i forbindelse med årsfesten 

2020. De fem fakulteter er blevet anmodet om hver at indstille én mand og én 

kvinde til prisen.  

 

Den Pædagogiske Hæderspris på 60.000 kr. gives som påskønnelse af indsats for 

fremragende og banebrydende undervisning på Aarhus Universitet.  

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget gennemgik de af fakulteterne indstillede kandidater, og indstillede på 

den baggrund én kvinde og én mand til Universitetsledelsen til modtagelse af Ju-

bilæumsfondens Pædagogiske Hæderspris 2020. 

 

Jeppe Norskov Stokholm sørger for, at udvalgets indstilling videreformidles til 

Universitetsledelsen. 

 

Udvalget drøftede i forlængelse heraf også processen ifm. indstillingen af kandida-

ter til Den Nationale Undervisningspris 2021, som Uddannelses- og Forsknings-

ministeriet forventes at udmelde i forsommeren 2020.  

 

Uddannelses- og Forskningsministeriet har oplyst, at de også i 2021 vil hædre syv 

undervisere på de videregående uddannelser med en national undervisningspris. 

Blandt de syv undervisningspriser er de to forbeholdt universiteterne. Priserne er 
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på hver 500.000 kr. og skal anerkende den store betydning, som fremragende un-

dervisere har.  

 

Udvalget var enige om, at man vil undersøge, hvorvidt processen omkring indstil-

lingen af kandidater til de to priser kan sammenkobles. Berit Eika og Jeppe Nor-

skov Stokholm følger op herpå og præsenterer udvalget for et oplæg. 

 

3. Model for avanceret pædagogisk og didaktisk kompetenceudvikling 

(BE, kl. 13.25, 40 min.) 

Berit Eika orienterede om, at udvalget på mødet d 12. november drøftede et for-

slag fra de fire pædagogiske centre til en model for avanceret kompetenceudvik-

ling. Drøftelserne gav anledning til et ønske om, at forslaget blev revideret.  

 

Jens Bennedsen og Tina Bering Keiding præsenterede på baggrund heraf på da-

gens møde et reviderede forslag for udvalget.  

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget udtrykte ros til den præsenterede model for avanceret kompetence ud-

vikling. Der var enighed om, at forslaget udgør en god ramme ift. ønsket om at ud-

vikle en model, der er kan implementeres på Aarhus Universitet.  

 

Udvalget ønskede, at Tina Bering Keiding og Jens Bennedsen justerer den præsen-

terede model, så der heri er taget højde for de rammer, der er udstukket i den nye 

bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter, 

der trådte i kraft ved årsskiftet 2019/2020. Herunder skal definitionerne af begre-

berne basal og avanceret kompetenceudvikling i modellen redefineres, således at 

der er sammenhæng mellem disse og de definerede stillingsstrukturer i den nye 

bekendtgørelse. 

 

Udvalget havde hertil nogle tekstnære bemærkninger, som Jens Bennedsen og 

Tina Bering Keiding sørger for bliver indføjet. 

 

Det blev aftalt, at Niels Lehmann præsenterer forslaget til en model for avanceret 

kompetenceudvikling for fakultetsledelsen på Arts med henblik på en initial drøf-

telse af dette heri. Han orienterer efterfølgende udvalget om udfaldet af denne.  

 

4. Circle U (BE, kl. 14.05, 50 min.) 

Aarhus Universitet indgik i november 2018 en aftale med en række forskningsin-

tensive universiteter i Europa i forlængelse af initiativet European Universities. Al-

liancen hedder i Circle U. og består ud over Aarhus Universitet af: 

 Humboldt-Universität zu Berlin 
 King's College London 

 Université catholique de Louvain 

 Universitetet i Oslo 
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 Université de Paris 
 University of Belgrade 

 

Berit Eika orienterede om, alliancens ansøgning til European Universities Initia-

tive indsendes den 26. februar. Kirsten Brusgaard gav i den forbindelse udvalget 

en orientering om status på ansøgningen med henblik på en drøftelse af mulighe-

derne i samarbejdet.  

 

I relation hertil drøftede udvalget tillige forslag til eksperter, der kan indgå i analy-

searbejdet af flagship initiatives on transferable skills, der indgår som et led i det 

strategiske partnerskab, som flertallet af universiteterne i Circle U også har ind-

gået. Partnerskabet er benævnt InnovEd4TS.  

 

InnovEd4TS modtog finansiering og startede i september 2019. Det er centreret 

omkring analyser af forskellige læringsaktiviteter, der skal fostre generiske kom-

petencer med henblik på at dele erfaringer og læring. Målet er etablering af samar-

bejde om nogle af aktiviteterne. 

 

Første del af partnerskabets projekt var centreret omkring udarbejdelse af et ana-

lyseværktøj. Denne del er Université catholique de Louvain ansvarlige for. Der 

blev afholdt møde den 12.-13. februar, hvor analyseværktøjet blev præsenteret 

med henblik på kvalificering. Kvalificeringen sker af en Curricular Advisory Board, 

hvor Aarhus Universitet er repræsenteret ved Tina Keiding, vicecenterleder ved 

CUDiM. 

 

I anden del af partnerskabets projekt skal en gruppe af eksperter (hvert universitet 

udpeger én til hvert af initiativerne på de andre universiteter) besøge og analysere 

initiativerne. Aarhus Universitet er ansvarlige for at udpege i alt otte eksperter. 

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget tog orienteringen vedr. Circle U til efterretning. Det blev aftalt, at Kirsten 

Brusgaard i samarbejde med prodekanerne udpeger forslag til eksperter fra Aar-

hus Universitet, der skal indgå i analysearbejdet af flagship initiatives on transfe-

rable skills. 

 

5. Kommende møder (BE, 14.55, 5 min.) 

Udvalget gennemgik dagsordenerne for kommende møder. Der var nogle få be-

mærkninger hertil, der blev tilføjet.  

 

6. Meddelelser  

Der var følgende meddelelse til dagens møde 

 
1. Referat fra møde i LGU 
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7. Eventuelt  

Inter til dette punkt. 


