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Universitetsledelsens  
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Aarhus Universitet 
Nordre Ringgade 1 
8000 Aarhus C 
Tlf .: 87150100 

 
 

 

 
 AARHUS 

UNIVERSITET 
 

 

 
Møde den Møde Klokkeslæt Sted 
Tirsdag d. 23. no-
vember 2021 

Uddannelsesudvalgsmøde 13.00-15.00 Lokale 320, bygning 1911 

 
Faste deltagere Berit Eika (formand), Lise Wogensen Bach (HE), Finn Borchsenius (Tech), Ni-

els Overgaard Lehmann (AR), Kristine Kilså (Nat), Morten Rask (BSS), virtuelt 
fra kl. 13.25 Lars Kiel Bertelsen (stedfortræder, AR), Frederik Langkjær (AU 
Uddannelse)  

Afbud Niels Overgaard Lehmann (AR) 
Observatør Anne Mette Mørcke 
Gæster Punkt 3 og 4: Merethe Haugaard 
Referent Ulrik Nørgaard Rønsbo (Universitetsledelsens Stab) 

 
 
 
Nr. Dagsordenspunkt 
 1 Godkendelse af dagsorden og referat  
 Dagsorden og referat blev godkendt. Udvalget valgte at tage rundvisningen hos CED til sidst. 

 
 Til beslutning 
2 Materiale til Universitetsledelsen om meritering og stillingsstruktur 
 Med ønske om en justering af beskrivelsen af rammeværkets kategori for særlige uddannel-

sesopgaver godkendte udvalget sagsfremstillingen til Universitetsledelsen. Sagsfremstillin-
gen lægger op til en mundtlig høring af fakulteterne om anbefalingerne.  
 

3 Institutionsakkreditering: Initialdrøftelse om VIP/DVIP-indikator 
 Udvalget drøftede hensigtsmæssigheden af også fremover at anvende af hhv. VIP/DVIP-in-

dikatoren og bemandingsplanerne på de forskningsbaserede uddannelser. Udvalget hældte 
til at afskaffe indikator 6a om VIP/DVIP-ratioen, der ikke vurderes at give tilstrækkelig 
værdi i kvalitetsarbejdet. Frem mod udvalgets møde den 21. december vil AU Uddannelse 
derfor udarbejde et oplæg til fremadrettet dokumentation af forskningsbaseringen. Oplæg-
get skal bl.a. præsentere et bud på, hvordan bemandingsplanerne kan udvikles, herunder 
ved at tilpasse informationsniveauet. 
 

4 Beslutning om ny kvalitetspolitik 
 Udvalget tiltrådte den nye kvalitetspolitik med enkelte mindre sproglige justeringer. 

 
5 Ansøgning om USM-midler til markedsundersøgelse på ingeniørområdet 
 Udvalget imødekom ansøgningen, og forudsætter, at markedsundersøgelsen også inkluderer 

rekruttering til ingeniøruddannelserne i Herning. Udvalget tilkendegav desuden, at det  vil 
se positivt på ansøgninger om finansiering til lignende markedsundersøgelser fra de øvrige 
STEM-uddannelser.    
 

 Til drøftelse  
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6 Status på Nat-Tech pilotsatsningen 
 Udvalget tog orienteringen om status på Nat-Tech-satsningen til efterretning og anerkendte, 

at der på trods af pandemien ses en stigning i både ansøgertal og antal fremmødte fra Non-
EU-lande til kandidatuddannelserne under profilændringen. 
 

7 Drøftelse om national undervisningspris 
 Udvalget drøftede processen for udvælgelse af såvel en mandlig som en kvindelig kandidat 

og besluttede at indlede med en screening på hvert fakultet, hvor en eller to kandidater iden-
tificeres og fakultetet udarbejder en motivering af kandidaten på maksimalt en side. Motive-
ringerne sendes til Ulrik Nørgaard Rønsbo senest den 13. december med henblik på, at ud-
valget på møde den 21. december kan vælge mellem de indstillede kandidater.  
 

 Faste punkter  
9 Kommende møder 
 Udvalget tiltrådte udkastene til dagsordener for møderne den 29. november og den 21. de-

cember.   
 

 Til skriftlig meddelelse 
10 LGU referat  
 I forlængelse af LGU-referatet orienterede Berit Eika om, at udvalget på mødet den 29. no-

vember forelægges et kommissorium for en arbejdsgruppe, der skal lave et gennemsyn af 
AU’s eksisterende tilbud til studerende, der oplever at være udsat for krænkende adfærd.  
 

11 Kommissorium for arbejdsgruppen vedrørende eksamenssnyd 
  
12 EU-Kommissionens oplæg til et fælles system for meritering og karriereudvik-

ling 
  
13 Webinar om diversitet i optagelse d. 30. november 
  
14 Eventuelt 
 Lise Wogensen Bach nævnte, at der på HE igangsættes et arbejde med festforeningerne for 

at sikre inkluderende fester. 
8 Rundvisning hos CED 
  

 


