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Møde den Møde Klokkeslæt Sted
6. april 2022 Uddannelsesudvalgsmøde 13.00-15.00 Rektoratets mødelokale

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).

Afbud Ulrik Nørgaard Rønsbo (syg)
Gæster Hele mødet: Maria Juhler Maibom (referent). Punkt 5: Frederik Langkjær og 

Merethe Haugaard

Nr. Dagsordenspunkt
 1 Godkendelse af dagsorden og referat 

Udvalget godkendte dagsorden samt referat fra udvalgsmøderne 11. marts og 24. marts (fælles 
møde med Erhvervsudvalget). Det blev aftalt, at udvalget tager en touch down på coding 
camps inden sommerferien. 
Til beslutning

2 Aktivitet om forskningsintegration i 2022
Uddannelsesudvalget godkendte oplægget vedr. forskningsintegration samt den videre proces 
for indsamling af eksempler med følgende bemærkninger:

• Det er vigtigt, at der ikke kun står forskning, men også fx ”forskningslignende aktivite-
ter”, samt at det bliver ’alignet’ med akkrediteringsprocessen både som indspil og ift. 
monitorering. Herunder evt. kobling til det lokale arbejde med studentercentreret læ-
ring (SCL)

• Der skal være frihed lokalt til at anvende forsknings-undervisnings-nexus-model el. 
tabel om kvalifikationsramme i arbejdet på fakulteterne

• CED tilbød at sætte de indsamlede eksempler op på AU Educate. 

Lise sender det tilrettede materiale ud til prodekanerne til videre forvaltning. 
3 Afrapportering høringsrunde om implementering af ny stillingsstruktur

Uddannelsesvalget godkendte og genkendte konklusionerne fra CED’s opsamling og udtrykte 
tilfredshed med, at ’teaching plan’ er erstattet af ’teaching statements’. Udvalget bekræftede 
CED i, at der er en særlig problematik vedr. gruppen af post.docs. Der var desuden enighed i 
udvalget om, at CED skal prioritere sine ressourcer primært på de laveste to niveauer. Niveau 
3 er primært en opgave på fakulteterne. 

I forhold til tidsplanen anerkendte udvalget elementerne i planen og fandt det positivt, at 
CED har taget det næste skridt i projektet. Tidsplanen var dog for tætpakket i 2022, og at der 
var brug for udfoldelse af opgaverne samt at det blev skitseret som en iterativ proces/trinvis 
tilgang. Det blev aftalt, at CED laver materiale, som prodekanerne kan kommunikere ud. Der-
udover blev det betonet, at det var vigtigt, at CED koordinerer med HR for at sikre tilslutning 
til tidsplanen. 
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4 Økonomisk assistance til nuværende ukrainske, russiske og belarussiske full de-
gree studerende 
Udvalget bakkede op om indstillingen til, at AU ekstraordinært via eksisterende UFM stipen-
die- og scholarshipmidler tilbyder hel friplads delvist stipendium for forårssemestret 2022 til 
allerede indskrevne studerende med ukrainsk, russisk eller belarussisk statsborgerskab, der 
ikke allerede er omfattet af andre friplads- og stipendieordninger.
Til drøftelse

5 Institutionsakkreditering: AU’s kvalitetssikring af eksterne forløb
Udvalget drøftede de kortlagte kvalitetssikringsprocedurer, herunder graden af ledelsesfor-
ankring og ophæng i nævn og udvalg. Udvalget var enige om, at fakulteterne skal sikre den 
rette nævn- og ledelsesforankring for kvalitetssikringen. Udvalget validerede procedurerne og 
gav en status på fakulteternes arbejder hermed til Merethe Haugaard og Frederik Langkjær til 
den videre proces. Merethe orienterede i den forbindelse om, at der kommer en opdatering 
inden sommerferien med procesbeskrivelse.

Udvalget drøftede ikke potentialer og opmærksomhedspunkter ved en fælles evaluerings-
ramme/-praksis for projektorienterede forløb i forlængelse af projektet på Aarhus BSS. Dette 
udskydes til BSS har lavet en skriftlig opsamling, som kan komme på et udvalgsmøde efter 
sommerferien.

6 CED kvartalsstatus og årsrapport
Uddannelsesudvalget kvitterede for årsrapporten og for at gøre det tydeligt, hvad CED arbej-
der med. Udvalget takkede samtidigt for stor imødekommenhed fra CED til at hjælpe fakulte-
terne og fagmiljøer samt for at CED deltager i de lokale uddannelsesudvalg. Udvalget ser me-
get gerne, at CED fortsat prioriterer at være meget til stede på fakulteterne. Udvalget noterede 
sig også, at CED vil hjælpe med at understøtte uddannelseskollegier og campus-opbygning 
uden for Aarhus, herunder i Herning og Foulum. 

Specifikt var der et ønske til CED om at fokusere på at kvalificere undervisere til at kunne un-
derstøtte god peer-feedback som en del af indsatsen på første år. 

Uddannelsesudvalget følger op på CED’s prioriteringer for 2023 senere på året – enten i for-
bindelse med kvartalsstatus på UU eller på den årlige strategidag efter sommerferien. 

7 Proces for møder i Uddannelsesudvalget
Udvalget besluttede at udskyde punktet til næste møde.
Til orientering

8 Handleplan 2023
Der var opbakning fra udvalget til de fremsendte beskrivelser.
Faste punkter 

9 Kommende møder
Der var en række kommentarer til de kommende møder, som Ulrik samler sammen og på den 
baggrund vil årshjulet blive revideret. 
Til skriftlig meddelelse 

10 Årsrapport fra Det rullende Universitet

11 LGU-referat
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12 Eventuelt
Kristine Kilså mindede udvalget om diversitetseftermiddagen den 22/4, hvor prodekanerne 
skal være ordstyrere ved bordene og rådgiverne referenter. 

Anna Bak orienterede om, at ansøgere allerede ved ansøgningen får en min.ansøgning.au.dk-
side, hvor de kan se status for deres ansøgning. 

Berit orienterede om drøftelser i Universitetsledelsen vedr. reformkommissionens anbefalin-
ger til ændringer af de videregående uddannelser. 
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