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Uddannelsesudvalgsmøde 15.00-17.00 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 2: VEST-båndet (Eva Kvistgaard Arent, Stina Tylén og Catalina Kjær)
Punkt 3: Mette Buhl
Punkt 4: Kim Kusk Mortensen

Nr. Dagsordenspunkt
 1 Godkendelse af dagsorden og referat 

Dagsorden og referat blev godkendt. 
2 Uddannelsesudvalget møder VEST-båndet

Med afsæt i en præsentation af VEST-båndets aktuelle arbejde drøftede lederne fra VEST-
båndet og Uddannelsesudvalget studiestart og studiemiljø. Det blev konkluderet, at der kan 
være potentiale for øget samordning af og synergi mellem indsatserne i studiestarten. Næste 
skridt er at skabe et fælles overblik over studiestartsindsatserne hos VEST, CED og fagmiljøer. 
Fra drøftelsen kan det endvidere fremhæves, at udvalget roste VEST-båndets aktuelle fokus 
på at se på tværs og identificere mønstre i de 29.000 årlige henvendelser i vejledningen på 
fakulteterne og 19.000 henvendelser i vejledningscentret, herunder ved brug af Power-BI. 

3 Eftersyn af processerne omkring eksamenssnyd
Udvalget roste arbejdsgruppens grundige arbejde og godkendte de nye interne retningslinjer. 
Det blev aftalt, at Lise Wogensen Bach og Mette Buhl giver retningslinjerne et sidste tjek med 
henblik på at sikre, at balancen er lagt rigtigt ift. plagiering, manglende referencer og ukorrekt 
parafrasering. Udvalget drøftede desuden sagsbehandlingstiden og det blev aftalt, at AU Ud-
dannelse afsøger veje til at nedbringe sagsbehandlingstiden. Udvalget godkendte arbejdsgrup-
pens forslag til kommunikationsplanen og besluttede at offentliggøre dele af de interne ret-
ningslinjer for sanktionsudmåling i sager om eksamenssnyd. Udvalget aftalte, at der fremover 
med års mellemrum skal være en kommunikationsindsats for at sikre kendskab til reglerne 
om eksamenssnyd. 

4 Anbefalinger fra arbejdsgruppen om håndtering af sager om krænkende adfærd 
Udvalget takkede arbejdsgruppen for arbejdet og bakkede op om anbefalingerne fra gruppen. 
Udvalget fandt det positivt, at der er fokus på forebyggelse hos både studerende og medar-
bejde, men mente, at det skal kvalificeres, hvordan forebyggelsen skal forløbe: 

• Indsatsen i anbefaling 5 skal fokuseres på de vigtigste grupper, så e-læringskurset i 
hvert fald i første omgang bliver et tilbud og ikke obligatorisk for festforeningerne. Det 
skal desuden overvejes, om studiestarten er for tidligt til forebyggelsesindsatsen. 

• Det skal identificeres et andet og mere fagnært regi for forebyggelsen ift. ansatte (an-
befaling 6) end universitetspædagogikum. 

Herudover bakkede udvalget op om den i anbefaling 4 foreslåede konsulent, idet finansiering, 
rolle og organisatorisk forankring dog skal udfoldes nærmere. Udvalget gav grønt lys til at 
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igangsætte det videre arbejde med implementeringen og udfoldelsen af anbefalingerne i de re-
levante administrative enheder. 

5 Digitalt Kompetente Kandidater: Igangsættelse af curriculum- og kompetence 
udvikling
Udvalget besluttede at igangsætte hovedprojektet i ”Digitalt kompetente kandidater”, dvs. 
curriculum- og kompetenceudviklingen, som en iterativ proces, hvor indsatsen organiseres 
fakultetsvist og udvalget halvårligt følger fremdriften i projektet. 
Det betyder, at prodekanerne er ansvarlige for, at der på fakultetet leveres på målet om at 
styrke de digitale kompetencer i uddannelserne i den strategiske rammekontrakt. Der blev af-
talt en simpel afrapporteringsmodel, hvor prodekanerne hvert år i januar leverer en forplig-
tende plan (”et budget”) over, hvor mange uddannelser fakultetet vil bearbejde mhp. digital 
opgradering det følgende år, samt en afrapportering (”et regnskab”) over bearbejdede uddan-
nelser, der tager udgangspunkt i forrige års ”budget”. I forhold til afrapporteringen blev det 
aftalt, at en uddannelse betegnes som gennemgået på det tidspunkt, hvor der er skabt klarhed 
over hvilke af uddannelsens elementer, der skal udvikles, og således ikke først når alle studie-
ordningsændringer er gennemført. Inden fastlæggelse af årets indsats er prodekanerne an-
svarlige for at træffe aftale med CED med eventuel support.
Med hensyn til kompetenceudviklingen blev der aftalt en bred forståelse af, hvad der er kom-
petenceudvikling. Indikatoren for kompetenceudvikling må nødvendigvis opgøres bagud, idet 
det ikke for alle fakulteter er muligt at lave en fremadrettet plan for et antal VIP, der vil del-
tage i kompetenceudvikling på området et år frem.
Når tilgangen er iterativ skyldes det, at projektet er komplekst og der er behov for kontinuer-
ligt at holde fokus på at tilgangen skal give værdi ude på fagene og tilpasses herefter. I erken-
delse af at projektet er komplekst tager udvalget en halvårlig status på projektet. Det sker dels 
for at sikre, at leverancerne kommer i mål og dels for løbende at kunne optimere tilgangen, så 
den kan bruges på fagene. Projektet igangsættes med curriculumudvikling på minimum én 
uddannelse pr. fakultet i 2022 og en ambition om ved udgangen af 2025 at have lagt planer 
for den fornødne digitale opgradering af 40-50% af universitetets uddannelser. Næste skridt 
er, at udvalget til efteråret skal tage stilling til baseline for rammekontraktens to indikatorer, 
herunder hvordan kompetenceudviklingen tælles. 

6 Evalueringsspørgsmål om læringsteknologier
Udvalget besluttede, at spørgsmålet om læringsteknologier i AU’s undervisningsevaluering 
fremover vil være valgfrit for fakulteterne.

7 Kommende møder
Det blev aftalt, at Ulrik Nørgaard Rønsbo sammen med rådgiverne afdækker om der kan fin-
des et bedre fast mødetidspunkt for udvalget. 

8 Eventuelt
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