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UNIVERSITET

Møde den Møde Klokkeslæt Sted
19. april 2022 Uddannelsesudvalgsmøde 12.30-15.00 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).

Afbud Lise Wogensen Bach og Kristine Kilså (begge sendte skriftlige kommentarer), 
Anne Mette Mørcke.

Gæster Punkt 2, 3, 4 og 6: Frederik Langkjær
Punkt 4: Maria Juhler Maibom
Punkt 5: Grith Thagaard Loft og Lotte Skovborg

Nr. Dagsordenspunkt
 1 Godkendelse af dagsorden og referat 

Dagsorden og referat blev godkendt. 
Til beslutning

2 Retningslinjer ang. studerende som datakilde
Uddannelsesudvalget (UU) bekræftede sin tidligere beslutning om, at anmodninger om at an-
vende de studerende som datakilde som udgangspunkt ikke børimødekommes, men at UU 
ekstraordinært kan fravige udgangspunktet, såfremt anvendelsen af de studerendes data kan 
levere et bidrag til universitetets kvalitetsarbejde. Med afsæt i den linje afgav UU kvalifice-
rende bemærkninger og bad om, at der til retningslinjerne tilføjes en præambel eller lignende 
om etik. Frederik Langkjær justerer retningslinjerne, som godkendes endeligt i UU d. 2. juni.  

3 Institutionsakkreditering: EVU-undersøgelser
UU tiltrådte en justeret version af den første af de to modeller for en pilotundersøgelse af 
EVU-uddannelserne. Det vil sige, at der med henblik på integration i de eksisterende kursuse-
valueringer udvikles fælles spørgsmål, som tænkes integreres i kursusevalueringerne hvert 
tredje år. Fakulteterne kan tilpasse spørgsmålene til den lokale kontekst og kan også vælge at 
stille dem i andet regi end kursusevalueringerne. Fakulteternes implementeringsfrihed er dog 
under ansvar for, at der tilvejebringes data om alle EVU-uddannelser, som studienævnene 
kan behandle og handle på. AU Uddannelse udarbejder en udfoldet beskrivelse af modellen, 
og aftaler den videre implementering med de tværgående kvalitets- og evalueringsnetværk.
Til drøftelse

4 Fremdriftsregler
På baggrund af henvendelse fra Studenterrådet (SR) valgte UU at indstille til Universitetsle-
delsen (UL), at AU forlænger den maksimale studietid på bacheloren med et halvt år. Såfremt 
indstillingen følges, vil den maksimale studietid på bacheloren og kandidaten dermed være 
normeret tid plus henholdsvis et år og et halvt år. Det vil harmonisere reglerne på tværs af AU 
og stadig fastholde en restriktiv tilgang. På baggrund af UU-drøftelsen tilføjer Maria Juhler 
Maibom og Frederik Langkjær yderligere argumenter til sagsfremstillingen til brug for UL-
mødet d. 27. april. 

5 Circle U. Opfølgning vedr. indlejret mobilitet
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UU gjorde status på de besøg på fakulteterne, som Lotte Skovborg og Grith Thagaard Loft har 
gennemført siden sidste UU-drøftelse. Udvalget kvitterede for gode drøftelser om øget inter-
nationalisering i form af både semestermobilitet og indlejret mobilitet. Grith Thagaard Loft 
foreslog desuden, at UU til sommer tager en strategisk drøftelse om, hvad AU vil med Circle 
U.-projektet som led i arbejdet med ansøgning om videreførelse af Circle U. efter pilotperio-
den. Udvalget tilsluttede sig anbefalingen

6 Opfølgning på regler om optagelse af undervisning
Trods udfordringer med og kritiske reaktioner på retningslinjerne fandt UU grundlæggende 
ikke, at det er muligt at tilrettelægge retningslinjerne bedre. Retningslinjerne hviler således i 
høj grad på lovgivningen på området. For at imødegå udfordringerne bad UU rådgivergrup-
pen genbesøge, om det kan gøres klarere, hvilke grupper der er omfattet af hvilke regler og om 
reglerne i det hele taget kan formidles bedre. 

7 Proces for møder i Uddannelsesudvalget
UU bakkede om den justerede proces, som nu implementeres. Specifikt bad UU om, at møde-
materiale udsendes tidligere end fem dage før UU-møder. 
Faste punkter 

8 Kommende møder

Til orientering
9 RUVU’s årsrapport

Til skriftlig meddelelse 
10 Svar fra ministre vedr. faglige mindstekrav

11 LGU-referat 28. marts

12 Eventuelt
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