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Møde den Møde Klokkeslæt Sted
Tirsdag d. 9. august 
2022

Uddannelsesudvalgsmøde 13.00-15.00 Rektoratets mødelokale

Faste deltagere Berit Eika (formand), Lise Wogensen Bach (HE), Finn Borchsenius (Tech), Ni-
els Overgaard Lehmann (AR), Kristine Kilså (Nat), Morten Rask (BSS), Anna 
Bak Maigaard (AU Uddannelse), Anne Mette Mørcke (observatør, CED), Ulrik 
Nørgaard Rønsbo (referent, Universitetsledelsens Stab).

Afbud Kristine Kilså
Gæster Punkt 2: Astrid Gad Knudsen

Punkt 4: Marianne Kjær

Nr. Dagsordenspunkt
 1 Godkendelse af dagsorden og referat 

Dagsorden og referat blev godkendt. 
2 Beslutning vedr. ansøgning om prækvalifikation af nye uddannelser 2022-II – 2. 

drøftelse 
Udvalget drøftede den fremsendte ansøgning med henblik på tilbagemelding til fagmiljøet om 
det afsluttende arbejde med ansøgning om prækvalifikation. Udvalget gav især inputs til ud-
dannelsens kompetenceprofil vis-a-vis KU’s og ansøgningens godtgørelse af behovet. Udval-
get var enige om, at der ligger et godt grundlag for beskrivelsen af behovet, som Tech kan ar-
bejde videre med. Med de faldne bemærkninger indstillede udvalget ansøgningen til endelig 
godkendelse i Universitetsledelsen på møde d. 31. august 2022.

3 Optagelse: Status på ansøgninger og optag
Udvalget gjorde status på årets optag, som overordnet set er rigtig fint. På uddannelsesniveau 
kan det fremhæves, at antallet af pladser på datalogi blev øget pga. stor søgning, at ingeniør-
uddannelserne er gået frem ift. 2019-optaget og at optaget på sprogfagene fortsat har en kri-
tisk vigende tendens. Udvalget roste AU’s optagelsessystem og det gode samarbejde mellem 
AU Uddannelse, AU IT og Presse- og Kommunikation herom.

4 Institutionsakkreditering: Opstart af arbejdet med bemandingsplaner
Udvalget drøftede fakulteternes erfaringer med bemandingsplanerne. De er generelt, at AU 
lægger et stort arbejde i bemandingsplanerne, som dog kunne bruges mere dynamisk. Udval-
get var derfor stemt for at køre bemandingsplanerne sammen med institutlederberetningen, 
så bemandingsplanerne drøftes ved de femårige uddannelsesevalueringerne. Kristine Kilså er 
formand for arbejdsgruppen og rådgiverne drøfter fakultetets repræsentation med AU Ud-
dannelse. Udvalget foreslog desuden, at arbejdsgruppen på sit første møde forholder sig til sit 
kommissorium, herunder får løftet det overordnede formål med gruppens arbejde, så arbejdet 
med bemandingsplaner forholder sig eksplicit til kriterium II i ”vejledning om institutionsak-
kreditering 2.0”.  

5 Beslutning om studerende som datakilde
Uddannelsesudvalget godkendte notatet om studerende som datakilde, idet udvalget dog fo-
reslog et par justeringer i indledningens afsnit om etik, herunder at det beskrives, hvilke eti-
ske overvejelser, det er, der skal indgå i vurderingen.  

6 Beslutning om undervisningspriserne fremover
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Udvalget var enige om ønsket om at reducere arbejdet med indstilling til undervisningspri-
serne og aftalte i år at prøve en ny tilgang, hvor prodekanerne tidligt igangsætter udvælgelses-
processen, herunder inddragelsen af de studerende, på møder i uddannelsesfora. Udvalget til-
trådte dermed en justeret model 1, hvor udvalget primo/medio december udvælger en mand 
og en kvinde, som indstilles til både AU’s pædagogiske hæderspris og den nationale undervis-
ningspris. Det indebærer en kortere deadline for fakulteterne, men betyder samtidig, at der 
alene vil skulle skrives indstillinger til den nationale undervisningspris for de udvalgte kandi-
dater og ikke som hidtil for alle indstillede. Prodekanerne afklarer med deres respektive fakul-
tetsledelser, at der er mandat til at inddrage studerende fra fakultetet i identifikationen af 
kandidater. Til brug for fakulteternes drøftelser i uddannelsesfora udarbejder Ulrik Rønsbo 
op til en halv sides beskrivelse af indstillingsprocessen til priserne herunder kriterier, timing 
og krav om inddragelse af studerende. Udvalget bad desuden om inden call’et til den natio-
nale undervisningspris at modtage et oplæg om arbejdet i Danske Universiteters prisudvalg 
fra CED’s medlem heri, Mette Krogh Christensen. Ulrik Rønsbo går videre med dette. 

7 Orientering om eksamensformer 
AU Uddannelse har nedsat en arbejdsgruppe til at udarbejde en ny typologi for eksamensfor-
mer på AU. Formålet er, at den faglige udvikling af eksamensformer går hånd i hånd med 
gentænkningen af den administrative og digitale understøttelse. Udvalget kvitterede for initia-
tivet og så frem til at drøfte typologien d. 30. september.

8 Kommende møder

9 DEA-rapport om gymnasieelevers uddannelsesvalg

10 Eventuelt
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