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Uddannelsesudvalgsmøde 07.30-09.00 Frandsensalen

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).

Gæster Punkt 3: Trine Kvitzau
Punkt 4: Liza Strandgaard

Nr. Dagsordenspunkt
 1 Godkendelse af dagsorden og referat 

Dagsorden og referat blev godkendt. 
2 USM: Prioriteringer i 2022 og 2023 

Udvalget besluttede at sende 1 mio. kr. af udvalgets midler i indeværende år tilbage til fæl-
leskassen for at mindske AU’s behov for besparelser i 2022. For 2023 besluttede udvalget at 
reservere midler til at ansætte en studiemiljøkonsulent i AU Uddannelse, under forudsætning 
af at fællesadministrationen finansierer dette årsværk fra 2024 og frem. Studiemiljøkonsulen-
ten er én af anbefalingerne fra arbejdsgruppen om håndtering af sager om krænkelser og fore-
lægges for Universitetsledelsen sammen med de øvrige anbefalinger; med indstilling om at 
oprette funktionen som studiemiljøkonsulent, når det kvalificerede ansættelsesstop tillader 
det. 
Udvalget drøftede også andre 2023-prioriteringer og besluttede til december eller januar at 
tage en fornyet drøftelse af de skitserede projekter på et mere konkret grundlag. 

3 Status på digital transformation af studieadministrationen
Trine Eske Kvitzau gav en status på de afsluttede og igangværende digitaliseringsprojekter på 
uddannelsesområdet. Udvalget kvitterede for, at Aarhus Universitet er meget langt fremme 
med digitaliseringen af studieadministrationen og for den vanskelige balancegang, som består 
mellem hensynet til globale standardsystemer og de lokale faglige behov på universitetet. Ud-
valget opfordrede til, at dette aspekt i de kommende digitaliseringsprojekter blev gjort endnu 
tydeligere. Nøgleordet er dialog, så fagmiljøerne lettere kan se deres behov afspejlet i imple-
menteringen af de nye systemer, selvom det er en uundgåelig følge af at holde IT-udgifterne i 
ave, at IT-systemer til tider vil medføre ændringer i fagmiljøernes praksis. 

4 Universitetspædagogikum
Liza Strandgaard orienterede om, at de aktuelle 79 deltagere på universitetspædagogikum lig-
ger meget tæt på de 75, som udvalget oprindeligt aftalte, og meget langt under de 112 pladser, 
som udvalget før sommer besluttede, at der skulle gøres plads til. Udvalget kvitterede for ori-
enteringen og tilkendegav, at det er utilstedeligt, at så mange har meldt fra til universitetspæ-
dagogikum. Udvalget besluttede, at prodekanerne skal følge op på afbuddene i fakultetsledel-
serne og sikre, at alle institutter forstår, at man ikke bare kan melde til og fra. Til brug herfor 
bad udvalget CED sende de på mødet anvendte slides samt en eller to slides om adjunktpæda-
gogikum, herunder hvad det er og hvordan det foregår. 
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Udvalget drøftede desuden CED’s oplæg til den fremadrettede struktur, hvor seminardage fx 
afløser internatet. Udvalget foreslog, at sproget angives som ”mixed” og kvitterede for, at CED 
havde fastholdt muligheden for dansk i grupper og afleveringer. 

5 Internationalisering: Data og næste skridt  
Udvalget drøftede, om der skal tilvejebringes fakultetsopdelte data for internationale stude-
rendes frafald og beskæftigelsesgrad, til brug i rekrutteringsøjemed og fastholdelsesindsats. 
Udvalget aftalte først at studere det allerede udarbejdede datatræk og foretage en kortlægning 
af de eksisterende internationaliseringstiltag, herunder fx NAT/TECH-satsningen. I samar-
bejde med AU Uddannelse udarbejder Morten Rask og Lise Wogensen Bach en sådan kort-
lægning, som præsenteres for udvalget den 22. november. 

6 Kommende møder

7 Karrierekursen er sat – en undersøgelse af et projektorienteret praktikforløb i universitetsregi
Udvalget bad om at Kristian Raun Thomsen præsenterer sine fund på et kommende møde. 

8 Samfundsøkonomen: Universitetsstuderende og deres uddannelser

9 LGU-referater fra 28. juni og 30. august 2022

10 Eventuelt
Udvalget drøftede kort entreprenørskabskurset og besluttede at sætte det på som punkt på et 
kommende møde. Morten Rask melder ind til Ulrik Rønsbo, hvornår materialet kan være klar 
til at komme på dagsordenen.
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