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Dagsordensudkast

AARHUS
UNIVERSITET

Møde den Møde Klokkeslæt Sted
Tirsdag d. 6. december 
2022

Uddannelsesudvalgsmøde 13.00-15.30 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 1-11: Mark Vestergaard Arve
Punkt 4: Dorina Gnaur
Punkt 5: Frederik Langkjær
Punkt 7: Lisbeth Halmø Nørholm
Punkt 8: Peter Stounbjerg og Jonathan Rossen, Studenterrådet

Godkendelse af dagsorden og referat 
Nr. Tid Dagsordenspunkt og bilag Ejer

1 13.00-
13.05

Godkendelse af dagsorden og referat 
• Dagsorden
• Referat 
• Slides fra diversitetsdrøftelse d. 22. november

BE

Punkter til beslutning eller drøftelse
2 13.05-

13.25
Oplæg ved Kristian Raun Thomsen om undersøgelse om 
projektorienterede forløb 
Kristian Raun Thomsen fortæller om sin undersøgelse ’’Karrierekursen 
er sat’’

BE

3 13.25-
13.55

USM: Drøftelse af konkretiserede projekter for 2023
På baggrund af korte skriftlige oplæg til mulige projekter i 2023 
foretager udvalget en foreløbig udvælgelse blandt projekterne med 
henblik på at de udvalgte projektideer kan færdiggøres frem mod 
udvalgets strategidag i januar, således at projekterne kan igangsættes 
umiddelbart herefter.

BE

4 13.55-
14.15

Ny stillingsstruktur: Adjunktvejlederrollen på AU
På mødet præsenterer CED de generelle fund fra den udarbejdede 
praksisafdækning om adjunktvejlederollen set fra henholdsvis 
adjunktvejleder og adjunkt. Med afsæt i afdækningen drøfter udvalget 
næste trin i ambitionen om at sætte fokus på adjunktvejlederrollen. 

BE

5 14.15-
14.30

Institutionsakkreditering: Beslutning om bemandingsplaner 
11. november 2022 drøftede udvalget anbefalinger fra arbejdsgruppe 
vedr. videreudvikling af koncept for monitorering af uddannelsernes 
forskningsbasering og videngrundlag, herunder udvikling af 
bemandingsplaner. Udvalget træffer på dette møde beslutning om 
eventuelle ændringer.

KK



6 14.40-
14.50

Styrket forskningsintegration
I forlængelse af udvalgsdrøftelsen d. 11. november 2022 drøfter 
udvalget, hvordan idekataloget bringes i mål. Udvalget tager stilling til 
en kort rammesætning til den fælles side og et oplæg til rammerne for 
udvalgets workshop d. 24. marts 2023.

LWB

7 14.50-
15.05

Kampagne om uddannelseskollegier
Udvalget orienteres om kampagnen og matching-indsatsen med 
henblik på at udvalget kan give input hertil, inden kampagnen ligger 
fast.

BE

8 15.05-
15.20

Undervisningspriser: udvælgelse til egen pris og den nationale 
På baggrund af at fakulteterne hver har indstillet en mand og en 
kvinde udvælger udvalget en mand og en kvinde, som begge indstilles 
til både AU’s egen pris og den nationale pris (med henblik på at hhv. 
Universitetsledelsen og DKUNI’s prisudvalg vælger blandt de to 
indstillede).

BE

Kommende møder
9 15.20-

15.25
Kommende møder 

• Kvartalsmøde d. 8. december
• Opsamling på årets kvalitetsprocesser d. 13. december
• Udvalgsmøde d. 21. december
• Udvalgsmøde d. 10. januar
• Årshjul for udvalget 2022-2023

UNR

Til skriftlig meddelelse
10 15.25-

15.30
Afrapportering af buddy-ordning

• Interne evalueringer
• Ekstern evaluering

BE

Eventuelt 
11 Eventuelt 

• Der er ingen bilag til punktet 
UU
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