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Mødedato: 14.  juni 2022 kl. 13.00 - 14.30, lokale 1445-025 
Mødested: lokale 1445-025 
Mødeemne: EVU Båndmøde 
 
Deltagere: Charlotte Stovgaard, ARTS, Kristine Elkær Rohde Lauridsen, HE, Lotte Thi-
essen, Nat-Tech, Helle Gabriel Jensen, Aarhus BSS, Kirsten Largren, AU Uddannelse 
Gæster: Anni Bækgaard Langberg, LGU, Aarhus BSS og Tina Trang Lam, UJS, AU Ud-
dannelse  

Referat 
 
1. Velkommen til Anni og kort præsentationsrunde i EVU båndet  

Alle præsenterede sig med kort omtale af det enkelte fakultets omfang af EVU ud-
bud, organisering m.v. 
 

2. Runde: Den årlige evaluering af arbejdet i EVU båndet.  
EVU båndets medlemmer gav udtryk for stor tilfredshed med mulighederne for vi-
dendeling, sparring og dialog i båndet. Det blev fremhævet, at det er godt, at UJS 
også deltager, så regler bliver gennemgået og fortolkninger drøftes.  Vigtigt med et 
forum hvor principielle emner kan løftes, at vi hjælper hinanden på tværs af fakul-
teterne. At vi får inspiration i forhold til processer, nye problemstillinger og per-
spektiveringer. Videndeling om forvaltningspraksis er universel. 
Fremover fastlægger vi 6 møder om året, da det har vist sig, at vi ikke altid har tid 
nok til vores drøftelser. Enighed om, at de to ekstramøder naturligvis ikke afhol-
des, hvis der ikke er emner. 
Lotte tog imod valget som ordfører fra september 2022. 
 

3. Oplæg og drøftelse af LGU’s forventninger og ønsker til EVU båndet på baggrund 
af det justerede kommissorium for de tværgående bånd ved Anni/Alle 
Anni konstaterede, at det er symptomatisk, at EVU bliver glemt og at der ikke er 
de store forventninger i LGU til EVU båndet. Anni gav udtryk for, at hun var glad 
for at kunne bidrage til en tættere relation, sikre opmærksomheden på EVU og 
bringe relevante emner videre mellem LGU og EVU båndet. 
 

4. Runde: Status på optaget til E22 ved Alle  
Arts: Søgningen til tomplads er som tidligere, på valgfag er der lidt flere ansøgere, 
på DPU’s masteruddannelser er det nogenlunde som normalt. Den nye præsteud-
dannelse §1a, som startede sidste år har over 100 studerende, der fortsætter i år. 
Der er ikke efteroptag på tomplads. 
Nat-Tech: Følgende gennemføres: Enkeltfag på Master i Informationsundervis-
ning, modul 2 på Master i vurdering af husdyrvelfærd, modul 3 på Master i Sci-
ence, på Master i IT har søgningen været lidt lavere end normalt, tompladssøgnin-
gen er som den plejer. Den nye Master i bæredygtigt byggeri udbydes til foråret og 
det er besluttet, at DTU får administrationen af uddannelsen.   
Health: Udskudt ansøgningsfrist på Master- og Akademiuddannelserne, der er 
færre ansøgninger end vi plejer og der er et års pause på diplomuddannelsen. 
BSS:  Den fælles MBA og Master i IT studietur bliver gennemført. Der er et lidt la-
vere optag på MBA end normalt.  I den nye struktur på HD 2. del med kun to ret-
ninger HD (B) og HD (R) ses et fald i søgningen til HD i Herning. Grundet for få 
ansøgere bliver HD(B) i Herning ikke oprettet i E2022. 
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5. Evaluering af EVU-workshop i samtaleteknik den 29. marts ved Alle   
Enighed om, at det var fint at få en række forskellige værktøjer. Gerne mere fokus 
på voksenvejledningen og de erhvervsaktives perspektiver.  

 
6. Nyt fra UJS ved Tina 
 Tina havde ikke nyt vedr. regler og bekendtgørelser, men fulgte op på sidste mø-

des drøftelse af manglende deltagerbetaling. Vi kan konkludere, at når der er an-
givet ”fritaget for betaling”, bliver der ikke indberettet til styrelsen med henblik på 
taksameteropkrævning.   
Tina gennemgik en henvendelse fra Optag vedr. en konkret ansøgers manglende 
opfyldelse af krav til optagelse på en kandidatuddannelse og spurgte til praksis hos 
EVU. 
Generelt vil EVU i tvivlstilfælde søge råd hos den uddannelsesansvarlige. Når EVU 
behandler ansøgere til tomplads optages til det enkelte ansøgte fag og ikke til hele 
uddannelsen. Hvis den studerende ikke opfylder kravene, kan der være tale om en 
dispensation, hvilket angives i optagelsesbrevet. 

 
7. Runde: Hvilke IT-systemer understøtter de tompladsstuderendes ansøgninger om 

merit eller dispensation på fakulteterne? Forslag om at kunne anvende mitstu-
die.au.dk ved Lotte/Alle  
 
Lotte præsenterede problemstillingen, at de tompladsstuderende ikke kan søge 
merit via mitstudie.au.dk og at ansøgningerne derfor ikke automatisk journalise-
res i workzone.  
Helle gjorde opmærksom på, at hvis man indskriver den tompladsstuderende på 
en studieordning (TOS) i stedet for (TOM), så får den studerende adgang til mit-
studie.au.dk. Det giver dog det problem, at den studerende så får adgang til at til-
melde sig andre kurser m.v. uden om alm. EVU ansøgning.  
Det er ønskeligt, at der etableres et EVU univers for de studerende og EVU båndet 
opfordrer til at få belyst og drøftet mulighederne herfor i regi af LGU. 
 

8. Runde: Masterprojekt som afsluttende modul, fortolkning i forhold til bl.a. under-
visnings- og eksamenstilmelding ved Charlotte/Alle  
Charlotte gjorde rede for problemstillingen, på Arts kan man godt være indskrevet 
på et valgfag samtidig med at være indskrevet på masterprojektet, bare man af-
slutter valgfaget inden masterprojektet. Man kan ikke tilmeldes eksamen, før alt er 
bestået. Gør I andre på samme måde?  
På HE er praksis den samme, på Nat-Tech er der enkelte tilfælde, hvor den stude-
rende er indskrevet på flere fag i det samme semester som masterprojektet, BSS 
har tidligere fået behandlet et spørgsmål herom i UJS og Helle vil følge op herpå. 
  

9. Orientering om Uddannelsesudvalgets beslutning vedr. en EVU-undersøgelse om 
undervisningsmiljø og arbejdsmarked ved Kirsten  

 EVU undersøgelsen er sat i gang og fakulteterne afklarer pt. de endelig Undervis-
ningsmiljøspørgsmål, som bliver stillet via kursusevalueringerne hvert 3. år. Sam-
tidig er kortlægningen af de studerendes arbejdsmarkedstilknytning m.v. via 
UFM’s datavarehus påbegyndt. Resultatet af undersøgelsen forventes at kunne 
præsenteres i slutningen af året. 
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10. Orientering om møde i EVU erfanetværk på tværs af universiteterne den 21. juni i 
Aarhus ved Kirsten 

 Program for dagen blev kort præsenteret. Charlotte og Kirsten deltager i net-
værksmødet og opfordrer de øvrige båndmedlemmer til at tilmelde sig og deltage. 

 
11. Udpegning af repr. til planlægning af de to nye EVU erfaworkshops til efteråret 

2022: ”Den gode studiestart, også for tompladsstuderende” afholdes i august og 
om EVU-markedsføring: ”Hvordan inspirerer vi til efter- og videreuddannelse på 
AU?” i oktober ved Kirsten/ Alle  
Der er travlhed i august og det blev besluttet at flytte workshop om den gode stu-
diestart til september, Lotte vil gerne være med i planlægningsgruppe, Kirsten 
indkalder. 
Til workshoppen om markedsføring vil Kristine gerne bidrage til planlægningen, 
Bettina fra IT Vest har også tilkendegivet interesse herfor, Kirsten indkalder til 
møde. 
 

12. Evt.  
Danske Universiteter har indkaldt til drøftelse af Microcredentials sammen med 
UFM, Tina og Kirsten deltager i første teknikermøde den 20. juni.  
Husk fortsat at reservere den 29. september 22 kl. 10.00 – 15.00 til EVU Konfe-
rence for UU, VIP og TAB beskæftiget med EVU. Afholdes i Vandrehallen. 

 
  


