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Møde den: 6. november kl. 12.00-15.30 
 
Jens Chr. Skous Vej 4, bygning 1461, lokale 516 
 
Uddannelsesudvalgsmøde 
 
Deltagere: 
Medlemmer af UU, Arts 
ARTSrådet deltager kl. 14.00-15.30 
Der udsendes særskilt referat for denne del 
 

Referat 

1. Godkendelse af referat og dagsorden (12.00) 
Bilag: 1.1 Udkast til referat fra 11. september 2012 

 
Vedr. opfølgningspunkter i referat: 
Der er endnu ikke fulgt op på Inaktivitet, ITT og Internationalisering/internationale 
koordinatorer.  
Studieadministrationen er snarest fuldtallig igen og sagerne genoptages. 

 
Vedr. opfølgning på plagiat: Marianne Ping Huang orienterede kort om at Torben 
Dahl fra Uddannelsesjuridisk Service gerne ville tage en runde i fagmiljøerne. 
Marianne Ping Huang og Aske Dahl Sløk har aftalt, at vi opsummerer holdningen i et 
notat til UJS/kvalitetsenheden. ADS inddrager fagpersoner i udarbejdelsen. 

 
Referatet blev herefter godkendt. 

 
Dagsorden: 
Liselotte Malmgart ønskede et punkt under evt. ang. censorkorps 

 
Nyt pkt. 1a – Brændende punkter/runde: 
Unni From rejste et spørgsmål ang. fortolkninger af eksamensformer i HUMfag. 
Uklarheden afklares på skrift efter mødet. 

 
 
2. Mødeplanen (12.15) 

Fast punkt på dagsorden til løbende opdatering af kommende punkter og møder 
 

Næste gang sættes en række temaer for 2013 på dagsorden. 
 
3. Timetal (12.25) 

Aske Dahl Sløk orienterede kort om status for arbejdet med at hæve til 12 timer på al-
le BA uddannelser, herunder at det er op til UU, UL, SN og UFU at finde gode måder 
at tilbyde flere timer. 
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Der blev efterspurgt en meget klar melding om hvad der menes med de 12 timer, 
samt påpeget at der i forbindelse med øget brug af rammesatte aktiviteter muligvis er 
problemer med lokalebookninger og at et øget brug af / behov for lokaler vil koste 
penge. 

 
Marianne Ping Huang opfordrede til at problematikkerne rejses i et kommende hø-
ringssvar i forbindelse med en kommende udmelding om rammesatte aktiviteter og 
timetal. Desuden er Ole Jensen i færd med at fremskaffe en analyse af lokaleforbru-
get, og dermed om der er lokaler nok ved en bedre udnyttelse. 

 
Marianne Ping Huang refererede fra en lille konference hos bygningsstyrelsen ang. 
lokaler og studiemiljøer. Der er en rapport på trapperne primo 2013. 

 
Marianne Ping Huang orienterede om, at timetal og forskningsdækning vil blive en 
del af det kommende tilsynsmøde fra styrelsen – bl.a. vedr. systemer til indsamling af 
data. 

  
OPFØLGNING: 
Aske Dahl Sløk laver et udfoldet notat med afklaring af hvad der menes med det de 12 
timer, herunder vejlednings betydning og forslag til konkrete handlinger, samt sam-
menhængen til ECTS. 

 
4. Profilfag (12.45) 

Velkommen til Kasper Lie fra studieadministrationen. 
 
Marianne Ping Huang opridsede punkterne fra sagsfremstillingen. 
Lars Kiel Bertelsen opsummerede tallene / hovedpointerne fra Kasper Lies notat og 
fra sin egen fremstilling. 
 
Der var generel opbakning til 20+10 modellen, dog ikke helt enighed om hvorvidt A- 
eller B-modellen er den bedste. 
 
Det blev påpeget, at der blandt uddannelseslederne er stor modstand mod profilfage-
ne og at det kan blive svært at finde koordinatorer. 
 
En (mindre) frisætning af rammerne ifht. 10 ECTS fagene, kunne være løftestang for 
et større buy in fra fagmiljøerne hvor der er lidt flere muligheder for at lave noget 
nørdet – men som stadig skal være udadrettede, arbejdsmarkedsorienterede og kom-
petencebåret. 
 
Kasper Lie oplyste, at de administrative problemer er størst igennem forskelligheden 
i strukturen og i de studerendes forsøg på at undgå profilfagene. 
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Det blev foreslået, at koordinatoren er den underviser der har 20 ECTS faget i hver 
profil. Dette burde kunne give et vist buy in til at være koordinator. 
  
Beslutninger: 
Profilerne forankres i studienævnene. Beslutning om hvilke profiler der forakres i 
hvilke studienævn blev udskudt. 
Det blev besluttet at stile efter en fælles 20+10 model, med den bemærkning, at 
kommunikationsprofilen dog er lidt udfordret mht. denne opdeling. 
Der var tilslutning til den såkaldte B-model, hvor 10 ECTS fagene er valgfag der er til-
gængelige for alle. 
Beslutning om hvad der kan/skal gøres med profilen i undersøgelsesdesign blev ud-
skudt. 
 
Der vil blive udarbejdet en opsamling/opsummering som fastsætter beslutningerne 
og deres betydninger., herunder udfordringen mht. fastholdelse af arbejdsmarkeds-
sigtet. Desuden skal opsummeringen forholde sig til hvilken betydningen for de ud-
bud der skal være klar til næste år. 
Generelt var der opbakning til, at næste år kommer til at ligne dette års udbud, bl.a. 
fordi første gennemløb endnu ikke er evalueret. Det er altså stadig tidsplanen i Lars 
Kiel Bertelsens notat der er gældende. 
 

5. Orienteringspunkter (13.30) 
a. Aftagerpaneler (mundtlig orientering) 

Tak for de indkomne indstillinger til medlemmer. Panelerne ligger på 
METs bord og sendes snarest til rektor. 
 

b. Nye uddannelser (mundtlig orientering) 
Prækvalifikationerne har været i båndet. Pba. et møde med strategi og 
kvalitetsenheden meldes der samlet ud i næste uge. 
Liselotte efterspurgte støtte til aftagerundersøgelse. 

c. Ny standardforretningsorden for SN (mundtlig orientering) 
Den er i høring/har været i høring, men er øjensynligt ikke nået ud til 
alle. Aske Dahl Sløk følger op på alle har modtaget det. 

d. Høring af udkast til ny lov om akkreditering  
Bilag:  
5.d.1. Internt (AU) høringsbrev 
5.d.2 Endeligt høringsbrev med ny akkrediteringslov 
5.d.3 Høringsudgave af udkast til ny akkrediteringslov 
5.d.4 Høringsudgave af ændringslov pga. akkrlov 
5.d.5 Endelig høringsliste til ny akkrediteringslov 
Meget kort orientering vedr. den høring som udsendes senere i dag, 
samt at det er i forbindelse med udarbejdelsen af en kommende be-
kendtgørelse at de virkelige slag kommer til at stå. 
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6. Evaluering af mødet (13.45) 
 

7. Evt. (13.50) 
 

Liselotte Malmgart rejste en problematik vedr. censorkorps. Foranlediget af en 
konkret henvendelse foreslår Liselotte Malmgart, at der nedsættes en arbejds-
gruppe vedr. retningslinjer for censorkorps. Liselotte Malmgart taler med sine 
kollegaer og studieadministrationen, herefter tages emnet op på et kommende 
møde. 


