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Møde Klokkeslæt Sted Nr. 

20. januar 2021 08.30 – 10.30 Microsoft Teams 3 

 

Faste deltagere Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Arnold Boon (ABOON), Lars Bo 
Nielsen (LBN), Thomas Pallesen (TP), Eskild Holm Nielsen (EHN), Kristian 
Pedersen (KP), Johnny Laursen (JL) og Lone Ryg Olsen (LRO) 

Steen Harrit Jakobsen (SHJ), Sys Vestergaard (SCV) og Camilla Staniok (CS) 

Afbud  

Gæster Punkt 2: Jeppe Norskov Stokholm 

Referent Camilla Staniok 

 

 

 
 Nr. Dagsordenspunkt 
  1 Universitetsledelsens egen tid 
  Der tages ikke referat fra dette punkt. 

  Til drøftelse 
 2 Opfølgning på årets uddannelseskvalitetsprocesser 

Konklusion  Universitetsledelsen tog uddannelsesberetningen til efterretning, og de 

enkelte fakulteter fremlagde i sammenhæng hermed, hovedpointer og 

primære fokuspunkter fra evalueringerne, herunder status for uddan-

nelsernes kvalitet. I forhold til udarbejdelsen af ledelsespåtegningen 

blev det bemærket, at læringen fra corona-situationen ift. undervisning 

også skal medtages, samt at der med fordel kan tænkes i forbedrings-

potentiale fsva. data vedrørende rekruttering og beskæftigelse af stude-

rende 

Endelig tilsluttede universitetsledelsen sig de fremsatte justeringer af 

uddannelseskvalitetsprocesserne.  

 
  Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsorde-

ner 
 3 Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelses-

møder 
Konklusion  Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelses-

møderne den 27. januar samt den 3. februar 2021.  
 

 4 Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 13. ja-
nuar 2021 

Konklusion  Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i uni-
versitetsledelsen den 13. januar 2021. 
 

  Til meddelelse 
 5A Gensidig orientering 
Konklusion  Universitetsledelsen drøftede de kommende workshops vedrørende di-

versitet og ligestilling, og der var enighed om at afholdelsen heraf, med 
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fordel kan foregå i andet halvår af 2021. Både således at der sikres ved-
varende fokus på emnet og således, at der eventuelt kan blive mulighed 
for at holde nogle af disse fysisk.  
 

 5B Indstilling af kandidater til Uddannelses- og Forskningsmini-

steriets undervisningspris 2021 (Lukket) 
Konklusion  Punktet var lukket. 

 
 5C Eventuelt 
Konklusion  Ingen bemærkninger.  

  

 


