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Møde den Møde Klokkeslæt Sted
22. november Uddannelsesudvalgsmøde 15.00-17.00 Frandsensalen

Faste deltagere Berit Eika (formand), Lise Wogensen Bach (HE), Finn Borchsenius (TECH), 
Niels 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 2: Mette Krogh Christensen
Punkt 3: Maria Emilie Arup Hovmand
Punkt 6: Frederik Langkjær og Merethe Haugaard

Nr. Dagsordenspunkt
 1 Godkendelse af dagsorden og referat 

Dagsorden og referat blev godkendt. 
2 Oplæg fra Mette Krogh Christensen om den nationale undervisningspris

Forud for udvælgelsen af kandidater til undervisningspriserne gav Mette Krogh Christensen  
gode råd om indstillingerne med afsæt i sit arbejde i Danske Universiteters prisudvalg.

3 Diversitet i studenterpopulationen: Næste skridt
Udvalget tog konklusionerne fra drøftelserne på diversitetsdagen 2022 til efterretning og 
drøftede næste skridt. Der var principielt opbakning til Kristine Kilsås fire forslag til næste 
skridt, herunder til at arbejde videre med en kortlægning af data. Udvalget konkluderede, at 
behovet for kortlægning varierede og derfor med fordel kan ske uddannelsesspecifikt frem for 
at analysere bredt. Kristine Kilså og Berit Eika følger op på drøftelsen. 

4 Digitalt Kompetente Kandidater: Indberetningsmatrice 
Udvalget fastlagde opgørelsesmetoden, idet udvalget med en enkelt mindre justering god-
kendte indberetningsmatricen. I indberetningsmatricen noteres bl.a. antallet af gennemgåede 
uddannelser. I den forbindelse opgøres BA og KA som hver sin uddannelse. I feltet overord-
nede refleksioner anføres blandt andet kommentarer angående de uddannelser, der er digitale 
allerede. 

5 Anonymisering af eksamener
Udvalget besluttede at anonymisere eksamener i de eksamensformer, hvor der ikke er behov 
for, at bedømmer skal kende den studerendes identitet; fx fordi der er en vejleder tilknyttet 
eksamensopgaven. Niels Lehmann pointerede, at anonymisering ikke i sig selv giver en eksa-
men større værdi og Morten Rask påpegede betydningen af ikke at bruge nummerering, der 
på anden vis kunne give bias. Endelig var der opbakning til at prodekanen skal spille en cen-
tral rolle, hvis der er tvivl om, hvorvidt en eksamen skal anonymiseres eller ej. AU Uddan-
nelse orienterer udvalget om, hvordan den beslutning kan udmøntes i praksis. Berit Eika vi-
dereformidler beslutningen til studenterrådet.

6 Institutionsakkreditering: Systembeskrivelse
Frederik Langkjær orienterede om den kommende tids arbejde med institutionsakkreditering. 
Der er efter nytår lagt særskilte møder ind om akkrediteringsarbejdet. Inden jul sender AU 
Uddannelse udvalget en tidsplan for, hvad der skal ske lokalt på fakulteterne.  Prodekanerne 
får endvidere tilsendt materiale, der kan hjælpe dem i deres arbejde med at forankre akkredi-
tering på fakultetet. 
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7 Rammer for tværfaglige kurser
Udvalget tiltrådte det vedlagte notat om de generelle juridiske og økonomiske rammer for 
tværfaglige kurser på AU med kvalificerende bemærkninger, herunder at den procentvise for-
deling af indtægter bør tilrettes og baseres på aktivitetstilskud snarere end STÅ. Det tilrettede 
notat formidles på kvalitetsportalen. 

8 Kommende møder

9 Eventuelt
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