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Møde den Møde Klokkeslæt Sted 
Mandag d. 29. no-
vember 2021 

Uddannelsesudvalgsmøde 08.00-09.00 Frandsensalen 

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

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

Afbud Niels Overgaard Lehmann (AR) 
Observatør Anne Mette Mørcke 
Gæster Punkt 5: Marianne Kjær og Merethe Haugaard. Punkt 6: Merethe Haugaard 
Referent Ulrik Nørgaard Rønsbo (Universitetsledelsens Stab) 

 
 
 
Nr. Dagsordenspunkt 
 1 Godkendelse af dagsorden og referat  
 Dispensationspraksis for vintereksamen var eftersendt til mødet og udvalget valgte at be-

handle den som et nyt punkt 4. Med den ændring godkendte udvalget dagsorden og referat.  
 

 Til beslutning 
2 Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. håndtering af sager om krænkende ad-

færd 
 Udvalget tiltrådte kommissoriet med en tydeliggørelse af, at håndtering i høj grad handler 

om, hvordan der handles på indberetninger. Udvalget bød endvidere ind med forslag til med-
lemmer af arbejdsgruppen. Kommissoriet går til UL til orientering den 8. december.  
 

3 Udmøntning af midler til genstart af studielivet  
 Udvalget godkendte ansøgningen om midler til genstart af studielivet efter Covid-19. 

 
4 Dispensationspraksis for vintereksamen 
 Udvalget godkendte beskrivelsen af dispensationspraksissen, idet udvalget noterede sig, at 

studerende kan tilbydes onlinedeltagelse i mundtlige prøver, hvor det er praktisk og fagligt 
muligt. Om eksamen tilbydes omlagt afgøres lokalt ud fra en faglig vurdering og de praktiske 
muligheder forbundet med den konkrete prøve. 
 

 Til drøftelse  
5 Institutionsakkreditering: Indikator for videngrundlag 
 Udvalget drøftede og kvalificerede arbejdsgruppens forslag til ændring af indikator 6b og 2b 

om videngrundlag for de erhvervs- og professionsbaserede samt de udviklingsbaserede ud-
dannelser. Udvalget var positive over for at erstatte de to indikatorer med en kvalitativ indika-
tor. På baggrund af udvalgets kommentarer arbejder AU Uddannelse videre med, hvordan vi-
denaktiviteterne systematisk kan blive en del af MUS med henblik på, at udvalget kan træffe 
beslutning om en ny kvalitativ indikator på sit møde den 21. december. På lidt længere sigt 
ønsker udvalget at se på, hvordan videnaktiviteterne kan tænkes ind i udviklingen af portfolio.  
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6 Institutionsakkreditering: Pilotundersøgelse af EVU-uddannelserne 
 Udvalget drøftede oplægget til pilotundersøgelse og på baggrund af udvalgets kommentarer 

justerer AU Uddannelse oplægget, så udvalget kan træffe beslutning herom på sit møde den 6. 
januar 2022. Der lægges op til, at registerdata-delen gennemføres i 2022. AU Uddannelse ta-
ger kontakt til relevante personer udpeget af prodekanerne. Survey-delen skal konkretiseres 
og der forestår et udredningsarbejde, hvor en ekstern operatør formentlig skal inddrages, in-
den spørgeskemaer udsendes.   

 Faste punkter  
7 Kommende møder 
 Udvalget tiltrådte udkastene til dagsordener for møderne den 21. december og den 6. januar 

2022.   
 

 Til skriftlig meddelelse 
8 Dialogmøde om kvalificeret arbejdskraft til den grønne omstilling 
  
9 Eventuelt 
   

 


