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Møde den 12. maj, 2020, kl. 13:00 – 15:30 

 

Lokale: Virtuelt via ZOOM. 

 

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) 

 

Gæst: Lone Urbak (pkt. 2) 

 

Referat 

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

 

2. Ansøgerproblematikker i lyset af covid-19 (BE, 13.05, 15 min) 

Lone Urbak gav en kort status på de problematikker, der gælder ifm. med optag i 

2020 i lyset af Covid-19.  

 

Hun orienterede om, at særligt kandidatansøgere vurderes at få problemer med at 

bestå og/eller dokumentere adgangskrav inden for de frister, der er udmeldt og 

gældende på Aarhus Universitet. Hertil oplyste hun, at ansøgere kan have vanske-

ligt ved at rejse ind i landet, selv hvis de opfylder adgangskravene. 

 

Følgende blev besluttet 

Optag på kandidatuddannelser – Oversøiske, EU/EØS og danske ansøgere: Udval-

get besluttede fastholde de nuværende frister for dokumentation af adgangsgrund-

lag for danske og internationale ansøgere til kandidatuddannelser. Dvs. kan ansø-

gerne ikke dokumentere bestået adgangsgrundlag til de givne frister, vil de ikke 

kunne optages på AU. Dette forventes at betyde et fald i antal optagne, især inter-

nationale. 

 

Beslutningen betyder, at de oversøiske ansøgere, der 1. juli opfylder adgangskra-

vene, men ikke har mulighed for at møde op til studiestart grundet covid-19, får 

mulighed for at få udskudt studiestart til vinter for de uddannelser, der har åbent 

for vinteroptag.  

 

Udvalget besluttede, at hvis en uddannelse ikke normalt har vinterstart, kan man 

på fakultetsniveau tage stilling til, om det skal være muligt at lade enkelte stude-

rende starte til vinter. Dette vil gælde både selvbetalere og friplads-/stipendie-

modtagere.  
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Selvbetalere, som allerede har betalt tuition fee for efterårssemestret 2020, vil få 

tilbagebetalt dette. (Dette følger standardpraksis, hvis ansøger har betalt, men om-

bestemmer sig før studiestart.) Friplads- og stipendiemodtagere vil få flyttet deres 

stipendieudbetaling til forårssemestret. 

 

Optag på kandidatuddannelser – AU ansøgere: Lone Urbak orienterede om, at 

kun et begrænset antal AU ansøgere forventes at blive forsinket i forhold til at 

kunne dokumentere bestået bacheloruddannelse. Dette da langt de fleste eksami-

ner omlægges og/eller forventes afviklet senest i august. Dermed kan de fleste AU 

ansøgere dokumentere bestået bacheloruddannelse ultimo september.  

 

Udvalget besluttede at godkende en udvidet anvendelse af midlertidig indskriv-

ning for de AU ansøgere, der ikke kan dokumentere bestået bacheloruddannelse. 

 

Allerede i dag har AU studerende, som ikke kan nå at afslutte bacheloruddannel-

sen inden dokumentationsfristen sidst i september, mulighed for at søge studie-

nævnet om en midlertidig indskrivning på kandidatuddannelsen på op til 30 

ECTS. En sådan midlertidig indskrivning konverteres til ordinær indskrivning, når 

bacheloruddannelsen er afsluttet. 

 

Udvalget godkendte tillige, at midlertidig indskrivning for AU ansøgere i E20 

grundet Covis-19 situationen kan anvendes i større udstrækning end hidtil. I AU’s 

regler er muligheden for midlertidig indskrivning på uddannelser med adgangsbe-

grænsning begrænset til retskravsbachelorer. Udvalget godkendte på den bag-

grund, at muligheden for midlertidig indskrivning i denne situation skal gælde for 

alle de AU ansøgere, der bliver tilbudt betinget optagelse, uanset uddannelsestype. 

 

Endelig var der i udvalget enighed om at opfordre til, at studienævnene skal accep-

tere forsinkelse af færdiggjort bacheloruddannelse pga. covid-19 som en begrun-

delse for midlertidig indskrivning. Dette særligt i de tilfælde, hvor det er forhold 

på AU, der har gjort, at den studerende ikke kan færdiggøre sin bacheloruddan-

nelse. Udvalget understregede, at studienævnene fortsat skal forholde sig til, hvor-

vidt ansøger kan magte at aflægge fag på kandidatuddannelsen samtidig med at 

bacheloruddannelsen færdiggøres. 

 

Optag på bacheloruddannelser: Lone Urbak orienterede om, at danske ansøgere 

ikke forventes at få vanskeligt ved at dokumentere bestået adgangsgrundlag til ba-

cheloruddannelserne. Heller ikke årets studenter, idet studentereksamen afvikles 

under særlige forhold.  

 

For EU/EØS ansøgere gælder, at alle videregående uddannelsesinstitutioner – og 

dermed også AU – skal indberette bacheloransøgere til KOT medio juli. Alt skal 

således senest være dokumenteret på det tidspunkt. Det betyder, at visse EU/EØS 

ansøgere ikke kan komme i betragtning til optagelse i den ordinære runde. Er der 
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åbent i 2. runde, vil de kunne søge der, hvis de har dokumentation på det tids-

punkt. 

 

Oversøiske ansøgere skal altid have dokumenteret bestået adgangsgrundlag, in-

den optagelse tilbydes. Der er derfor ikke noget særskilt for denne gruppe i år i 

forhold til adgangsgrundlag.  

 

AU Optag sørger for, at udvalgets beslutninger kommunikeres ud til ansøgere, stu-

derende og AU Studier via relevante kanaler (FAQ mv.). 

  

3. Eksamenssnyd genbrug af egen opgave (BE, kl. 13.20, 20 min.) 

Kristian Thorn orienterede om, at der ifølge AU’s eksisterende retningslinjer for 

eksamenssnyd er tale om en overtrædelse af reglerne, hvis en studerende genbru-

ger tekst fra en dumpet hjemmeopgave i en reeksamen uden at henvise til sig selv. 

Dette gælder, uanset om der er tale om en bunden eller fri skriftlig opgave. Den 

studerende sanktioneres i overensstemmelse med retningslinjerne herfor, hvis sa-

ger af denne karakter indberettes.  

 

Alle sager om eksamenssnyd er siden januar 2011 blevet behandlet i Uddannelses-

jura. Her er sagerne blevet behandlet i overensstemmelse med retningslinjen om, 

at der skal henvises til tidligere bedømt materiale, også når dette gengives i en re-

eksamenssituation.  

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget besluttede, at retningslinjerne for eksamenssnyd skal være følgende:  

 

Der er ikke tale om en overtrædelse af reglerne, hvis en studerende genbruger 

tekst fra en dumpet hjemmeopgave i en reeksamen uden at henvise til sig selv.  

 

Det betyder, at udvalget har besluttet, at Aarhus Universitet ændrer praksis i sager 

af denne karakter.  

 

Prodekanerne sørger for, at beslutningen videreformidles til fagmiljøerne. 

 

AU Uddannelse sørger for, at beslutningen videreformidles til AU Studier og andre 

relevante modtagere i administrationen. 

 

4. Status på studiestart 2020 (KT, 13.40, 20 min) 

På baggrund af en skriftlige status fra Vest-båndet orienterede Berit Eika om, at 

planlægningen af studiestartsaktiviteter for bachelor- og kandidatstuderende fra 

medio august 2020 og året ud er i gang på alle fakulteter. Den fremsendte status 

fra Vest-båndet er udarbejdet med inddragelse af tutorer, russekretærer, studiele-

dere, AU Vejledning og andre relevante aktører, der også alle indgår i planlægnin-

gen af studiestartsaktiviteterne på fakulteterne. 
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Som følge af COVID-19 er det usandsynligt, at studiestartsaktiviteter kan afholdes 

med fremmøde som planlagt, og som det kendes fra tidligere år. På baggrund af 

den fremsendte status samt en række anbefalinger fra Vest-båndet drøftede udval-

get mulige scenarier i forhold til studiestart 2020. Herunder et forslag om udvik-

lingen af virtuel studiestartskoncept.  

 

Berit Eika orienterede indledningsvist om, at hun forud for mødet i udvalget har 

afholdt et møde med Studenterrådet omkring studiestart. De havde i forlængelse 

heraf fremsendt deres input og tanker omkring studiestarten til udvalget, der på 

den baggrund indgik i drøftelserne.  

 

Følgende blev besluttet 

Hytteture: Udvalget finder, at hytteture udgør en central del af studiestarten, og at 

de er vigtigt element i forhold til de studerendes sociale integration og trivsel på 

uddannelserne. Det besluttede derfor, at de hytteture, der er planlagt afviklet i ef-

teråret i forbindelse med studiestarten 2020, på alle fakulteter udskydes til 2021.  

 
Begrundelserne herfor er især, at: 

 Planlægningen af studiestarten 2020 skal i gang nu, og vi skal derfor ikke binde 
os økonomisk og forventningsmæssigt til noget, der næppe er realistisk at gen-
nemføre. 

 Selvom der åbnes for adgangen til universitetet i august måned, må vi forvente, 
at afstandskravet på en meter opretholdes. Det gør overnatning og festlighed 
med alkohol urealistisk. 

 Studiestarten skal være for alle. Også for studerende med særlige udfordringer, 
fx sygdom. Det hensyn taler også for at udskyde hytteture. 

 

Udvalget besluttede i forlængelse heraf, at fakulteterne fastholder den pulje, der er 

afsat til studiestart, inkl. hytteture. Det betyder, at midler, der normalt er i spil i 

forhold til studiestart (herunder hytteture), også vil være i spil til studiestartsakti-

viteter i 2020. Beslutningen sker ud fra en betragtning om at give planlægnings-

mæssig fleksibilitet, og at sikre at midlerne lokalt anvendes til formål, der giver de 

bedste rammer for en god studiestart.  

 

Udvalget besluttede endeligt, at Vest-båndet skal indsamle gode råd og retnings-

linjer sammen, der har betydning for afholdelse af studiestarten. Ud over, at Aar-

hus Universitet i den forbindelse til enhver tid skal følge myndighedernes ret-

ningslinjer, kan der være tale om særlig anbefalinger, der f.eks. vedrører afhol-

delse af flest mulige udendørs aktiviteter, forrang for aktiviteter i mindre faste 

grupper, undgå buffeter o.l. 

 
Udvalget opfordrer endelig arrangørerne af studiestarten til at gennemgå tidligere 
studiestartsprogrammer og underlægge dem en risikovurdering og revidere pro-
grammet på det grundlag.  
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Udvalget udtrykte i forbindelse med drøftelsen anerkendelse til det store arbejde, 

som såvel tutorer og andre frivillige studerende som ansatte i studieadministratio-

nen yder i forbindelse med studiestarten. I den forbindelse var der en særlig aner-

kendelse af det aktuelle høje niveau af inddragelse af de studerende i såvel plan-

lægningen af som beslutninger vedr. studiestarten på fakulteterne.  

 

Kommunikation: Studenterrådet har i deres henvendelse til udvalget understreget 

vigtigheden af, at der fra universitetets side er et højt informationsniveau til rus-

sekretærer, cheftutorer og tutorer. Udvalget erklærede sig enig heri, og at kommu-

nikationen er vigtig til særligt de mange studerende, der bidrager frivilligt eller er 

ansat specifikt til studiestarten.  

Udvalget beder i forlængelse heraf Vest-båndet og andre i studieadministrationen, 

der er involveret i planlægningen og afviklingen af studiestarten på de enkelte fa-

kulteter eller uddannelser, om, at bliver udarbejdet en kommunikationsplan.  

Prodekanerne informerer Vest på de enkelte fakulteter herom. 

 

Kvoter for fremmøde: Hvis der fra 1. september fra sundhedsmyndighedernes 

side opstilles kvoter for, hvor mange studerende, der må opholde sig på Aarhus 

Universitet ad gangen, vil udvalget have fokus på, at nye studerende prioriteres 

højt. Dette da det fremmøde på Campus og mødet med medstuderende her er vig-

tigt for såvel den sociale som faglige integration på uddannelsen.  

 

Førstehjælpskurser: Studenterrådet har foreslået, at alle tutorer tilbydes et første-

hjælpskursus. Udvalget er positivt indstillet herover for og anmoder Studenterrå-

det om at fremsende en ansøgning hertil. Jeppe Norskov Stokholm sørger for, at 

Studenterrådet informeres herom.  

 

E-læringsmodul om studiestart: Udvalget tilsluttede sig et forslag fra Vest-båndet 

om, at der udvikles et fælles e-læringsmodul målrettet studiestarten på Aarhus 

Universitet. Formålet er, at Aarhus Universitet ønsker at fremme muligheden for 

en tidlig kommunikation med de studerende. Herunder at de allerede efter med-

delelse om optag i slutningen af juli kan få adgang til information, som det ople-

ves, der er en stor efterspørgsel på. Konceptet er døbt Study@AU.  

 

Af forslaget fremgår, at Study@AU kan indeholde moduler med  

 de vigtigste studieadministrative regler 
 introduktion til den studerendes studieordning 

 ekstracurriculære aktiviteter 
 introduktion til Aarhus Universitets organisering 

 information om muligheder for indflydelse via studienævn 

 de mange sociale tilbud til studerende på AU. 
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Af forslaget fremgår endvidere, at Study@AU skal indeholde et digitalt studie-

kompetenceforløb for nye studerende på AU. Sidstnævnte målrettes de forskellige 

fagligheder og udvikles af det pædagogiske center. Formålet er at forberede stude-

rende til det akademiske studieliv på universitetet for herigennem at skabe bedre 

brobygning mellem ungdomsuddannelserne og universitetet. 

 

Udvalget ønsker, at der i den arbejdsgruppe, der nedsættes til at udvikle indhol-

det, skal indgå 

 

 En prodekan (Udvalget udpegede Finn Borchsenius som er formand for ar-
bejdsgruppen) 

 Op til 4 studerende (en fra hhv. Arts, BSS, HE og Nat-Tech) udpeget af Stu-
denterrådet 

 To medarbejdere fra det pædagogiske center 

 En repræsentant fra hver VEST-afdeling  
 En VEST-leder 

 En projektleder (ophæng i pædagogisk center eller VEST) 

 

Prodekanerne udpeger de medlemmer til arbejdsgruppen, der repræsenterer 

VEST og det pædagogiske center. 

 

Studenterrådet udpeger repræsentanter for de studerende. 

 

Arbejdsgruppen sekretariatsbetjenes af Jeppe Norskov Stokholm. 

 

Arbejdsgruppens første opgave er udarbejde et kommissorium, en tidsplan og en 

procesbeskrivelse. Alle dele tilsendes udvalget. 

 

Udvalget lægger desuden stor vægt på, at indholdet og formen i konceptet skal 

give en ekstra værdi til den fysiske studiestart. Der skal i udviklingen derfor være 

fokus på indhold af høj kvalitet (frem for kvantitet), og udvalget ønsker, at der ud-

vikles nogle få gode moduler med en høj kvalitet.  

 

Jeppe Norskov Stokholm informerer Vest-båndet om ovenstående beslutning. 

 

Undervisning og eksamen i E20: Udvalget tog en initialdrøftelse af rammerne for 

afviklingen af undervisning og eksamen i E20 i lyset af Covid-19 og regeringens 

udmelding den 7. maj. 

 

Drøftelsen skete med henblik på at sikre, at studerende, underviserne og admini-

strationen er bedst muligt forberedte ved semesterstart og for herigennem at 
 sætte retning for det videre arbejde 

 beslutte eventuelle skæringsdatoer i den videre proces 

 afstemme mulige scenariebeskrivelser 
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Udvalget besluttede, at prodekanerne indsender input og overordnede refleksio-

ner ift. undervisning og eksamen i E20 til Kristian Thorn. Dette eks. i forhold til  

 antal og procentsatser for undervisningens størrelse  

 udnyttelse af fysiske faciliteter 
 andel af online/blended vs. fysisk undervisning 

 typer af undervisning, der kan afvikles i online format, og hvad der bør af-

vikles fysisk, f.eks. envejskommunikation vs. interaktionsundervisning. 

 

Kristian Thorn og Frederik Langkjær vil på baggrund af de fremsendte input ud-

arbejde et oplæg til beskrivelse af rammerne for undervisning og eksamen i E20, 

som kvalificeres af udvalget pr. mail. 

 

Kristian Thorn orienterede desuden kort om status ift. internationalisering, sær-

ligt ind- og udgående studentermobilitet, hvilket udvalget tog til efterretning. 

  

5. AU Strategi 2025 – Godkendelse af handleplan for 2021 (BE, 14.00, 20 

min) 

Berit Eika orienterede om, at implementeringen af AU Strategi 2025 er i gang. I 

den forbindelse er der udarbejdet et forslag til en samlet pallette af aktiviteter, der 

skal indgå i handleplanen for 2021. Sidstnævnte fremlægges på bestyrelsens semi-

nar den 3. juni 2020 mhp. kvalificering og godkendelse. Udvalget gennemgik de 

aktiviteter i handleplanen for 2021, som det har ansvar for.  

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget godkendte aktiviteterne med en nogle få konkrete forslag til præciserin-

ger.  

 

Jeppe Norskov Stokholm sørger for, de bliver justeret, hvorefter den revideret 

handleplan fremsendes til godkendelse i Universitetsledelsen.  

 

6. Evaluering af #metoo initiativer (BE, kl. 14.20, 20 min) 

Berit Eika orienterede om, at hun i forlængelse af #metoo i 2018 besluttede at 

nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle gennemgå AU’s eksisterende regler, proce-

durer, information og beredskab vedr. chikane, mobning, vold og diskrimination. 

  

Arbejdsgruppen anbefalede, at AU skulle opdatere regler, procedurer, information 

og beredskab, hvilket universitetsledelsen efterfølgende tiltrådte. Universitetsle-

delsen tiltrådte også, at initiativerne, når de var implementeret og igangsat, efter-

følgende skulle evalueres af dels udvalget og dels universitetsledelsen.  

 

Det er arbejdsgruppens vurdering, at de foreslåede initiativer tilsammen har be-

virket, at både den generelle og den konkrete sagsbehandling har fået et løft, og at 

beredskabet derved vurderes betydeligt forbedret.  
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Følgende blev besluttet 

Udvalget for Uddannelse tog evalueringen og arbejdsgruppens anbefalinger om 

årlig opfølgning og videre arbejde til efterretning med nedenstående forslag til æn-

dring: 

 

 Udvalget anbefaler, at den foreslåede årlige evaluering erstattes med en evalu-
ering, der foretages hvert andet år.  

 Sidstnævnte skal tilrettelægges således, at den kan sammenholdes med resul-
taterne fra den studiemiljøundersøgelsen, der fremadrettet også gennemføres 
hvert andet år  

 

Jeppe Norskov Stokholm sørger for, dette bliver videreformidlet til arbejdsgrup-

pen. 

 

7. Erfaringer med 60 ECTS specialer (BE, kl. 14.40, 20 min) 

Berit Eika orienterede om, at en række uddannelser inden for de seneste år har 

gjort erfaringer med implementering af 60 ECTS specialer som en mulighed for de 

studerende.  

 

Følgende blev drøftet 

Udvalget drøftede med udgangspunkt erfaringerne fra Health potentialerne heri.   

 

De peger på, at 

 60 ECTS specialer for de studerende kan være en døråbner til en ph.d. og en 
forskningskarrierer 

 60 ECTS specialer anvendes aktuelt ikke til at lave projekter med eksterne 
samarbejdspartnere. De fungerer derved ikke som en døråbner til en karrierer 
uden for universitetet 

 De 60 ECTS specialer indgår typisk som et delprojekt i et eksisterende og 
større forskningsprojekt  

 Flere studerende, der skriver 60 ECTS specialer, får publiceret en forsknings-
artikel. 60 ECTS specialer giver således flere studenterdrevne forskningspubli-
kationer, og understøtter derved studenterdrevet forskning.  

 Der er ikke erfaring for, at studerende, der skriver 60 ECTS specialer, herigen-
nem tilegner sig specifikke kompetencer, der stiller dem bedre ift. en efterføl-
gende karrierer i det private erhvervsliv. 

 

Finn Borchsenius orienterede om, at de samme tendenser, der er afdækket på 

Health, også ses på Faculty of Natural Sciene, hvor der også er stor erfaring med 

60 ECTS specialer.   

 

Det blev aftalt, at Jeppe Norskov Stokholm som opfølgning på drøftelsen sender 

de gældende retningslinjer vedr. 60 ECTS specialer til udvalget. 
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8. Ansøgning om midler til etablering af et Green Room (BE, 15.00, 15 min) 

Berit Eika orienterede om, at der i forbindelse med udbuddet af Masteruddannel-

sen i Informatik er stillet forslag om at udvikle et virtuelt samlingssted for stude-

rende på uddannelsen. Dette i form af et såkaldt Green Room.  

 

Formålet er, at dette skal fungere som samlingssted for både studerende, der er 

indskrevet på masteruddannelsen, og for undervisere i faget Informatik i gymna-

sieskolen, som påtænker at søge om optagelse, eller som har afsluttet masterud-

dannelsen. 

 

The Green Room skal designes et i format, der er velfungerende og meningsfuldt 

for målgruppen, samt kuratere og integrere kvalitetsundervisningsforløb som er 

leveret af andre partnere. 

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget besluttede at bevilge det ansøgte beløb. Der var enighed om, at et væ-

sentligt perspektiv i projektet er, at erfaringerne herfra kan anvendes som inspira-

tion til andre aktiviteter inden for VEU området.  

 

Udvalget ønsker en erfaringsopsamling fra bevillingshaver efter 1 år, dvs. august 

2021. Jeppe Norskov Stokholm sørger for, dette fremgår af bevillingsbrevet.  

 

9. Gensidig orientering (BE, 15.15, 10 min) 

Maria Juhler Maibom orienterede om, at Aarhus Universitet har fået afslag på det 

ansøgte projekt, der havde til hensigt at opsamle erfaringerne vedr. online under-

visning i F20. Udvalget tog orienteringen til efterretning.  

 

Berit Eika og Maria Juhler Maibom afdækker på baggrund af afslaget, hvorledes 

og i hvilket omfang projektet skal realiseres. Udvalget orienteres, når der er nyt 

herom. 

 

Udvalget besluttede i forlængelse af afslaget, at det samlede beløb til projektet for-

højes fra 250.000 kr. til 500.000 kr. 

 

10. Kommende møder (BE, 15.25, 5 min) 

Udvalget gennemgik dagsordenen til det kommende møde. Der var ingen be-

mærkninger hertil 

 

11. Punkter til orientering (BE, 15.30) 

Der var udarbejdet en oversigt over udvalgets samlede bevilling til Studenterhus 

Aarhus, som udvalget tog til efterretning. 

 

12. Eventuelt  
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Niels Lehmann orienterede om, at bestyrelsesmøde i DCUM, som han sidder i på 

vegne af DKUNI. Udvalget tog orienteringen til efterretning. 


