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Uddannelsesudvalgsmøde
Møde den: 4. december kl. 11.00-15.30
Campus Emdrup

Referat

Rundvisning kl. 11
Frokost kl. 12
Møde kl. 12.30-15.30
Deltagere:
Medlemmer af UU, Arts
Afbud:
Søs Bayer
Gæster:
Sissel Johansen og Birgitte Højland deltog under punkt 4
1. Godkendelse af referat og dagsorden (12.00)
Bilag:
1.1 Udkast til referat fra 6. november 2012
Dagsorden
- Pkt. 4 vedr. EVU blev rykket frem på dagsorden.
- Orientering om nye uddannelser blev gjort til et drøftelsespunkt.
Referatet: se noter
Enkelte ønsker til korrektioner og præciseringer, herefter godkendt.
2. Siden sidst og opfølgninger
Spørgsmål ang. SL-situationen på IUP.
Situationen er endnu uafklaret.
3. Mødeplanen (12.15)
Fast punkt på dagsorden til løbende opdatering af kommende punkter og møder







Forslag til kommende temaer for UU i 2013
Evaluering af studiecentret
Digitalisering og EDU IT
CUDIM – hvad tilbydes og hvad efterspørges af fagmiljøerne
Brugen af og indstillingerne til det kommende Black-Board system
Kommunikationsstrategi. Hvordan kommunikeres med interessenter (herunder
studerende). Både almen kommunikation og krisekommunikation. Op til behandling af punktet inviteres input fra Maria Volf og Christina Breddam
Bilag:

Dekansekretariatet
Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

2.1 Mødeplanen

Tlf.: 87161908
Fax: 87150201
E-mail: arts@au.dk
http://arts.au.dk

Dean’s Office
Aske Dahl Sløk
Rådgiver, specialkonsulent
Dato: 24. maj 2013
Ref: ads
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Opfordring til, at vi mindst én gang i semesteret kan have et særligt tema og ikke en
overfyldt dagsorden.
Der var opbakning til dette og det planlægges en gang i semestret.
Der indlægges et møde medio januar ang. hum- og profilfag hvor IUP ikke deltager.
Evalueringer af profilfag skal være klar.
Arne kjær vil gerne udvide punktet og dialogen om CUDIM. Det kan fx være en rundtur til de tre institutter med dialog med uddannelsesledere.
På feb.-mødet kan vi evt. være på CUDIM og tager et større pkt. vedr. CUDIM.

4. EVU
Gæster:
Sissel Johansen, AU Studieadministration Emdrup
Birgitte Højland, AU Viden
Bilag: EVU på AU
E-mail ang. spørgsmål vedr. EVU
Marianne Ping Huang introducerede til punktet
Birgitte Højland orienterede om beslutninger og planer; herunder bl.a.:
Det er blevet besluttet af Universitetsledelsen at området samles i Viden. Der er en
ambitiøs plan om at området skal vokse med 50% indenfor fem år.
Et første skridt er at få afdækket hvad der er af forskelle i de forskellige dele af organisationen. Desuden en udredning af hvordan området på sigt kan organiseres, men
der er en række medarbejdere der skifter reference til nytår. Men ingen skifter fysisk
placering i første omgang.
Der er nedsat et stort antal arbejdsgrupper, både med medarbejdere som arbejder direkte med EVU og en række relaterede områder fx kommunikation. Der vil blive lagt
et stort arbejde i at fastholde sikker drift og at ingen opgaver tabes i omorganiseringen.
Der er møder i alle grupper inden jul, i nogle grupper flere møder.
Det er aftalt mellem Viden og Studie at opgaverne overgår i den takt vi får opgaverne
afklaret, ikke nødvendigvis fra 1/1-13 selvom medarbejderne skifter reference.
Håbet er, at der kan ske et løft i serviceniveauet til studerende og VIP – så VIP får frigjort kræfter til udviklingsarbejde.
I samspil med de faglige miljøer skal det afklares hvor der er potentialer for vækst.
Marianne Ping Huang udtrykte at det er spændende med de store ambitioner på området og at det er godt at tænke i kvalitetssikring af de tilbud der er til de studerende
på masteruddannelserne.
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Vi får nu et område som betjenes af to VD-områder. Og vi skal nok gøre en indsats for
at den organisatoriske omlægning føles som et serviceløft og at der ikke er årshjul der
bliver afsporet.
Runde med oplevelsen af de foreliggende planer:
Sissel Johansen: Sikker drift opleves ikke som en større udfordring. Der er områder
som lige skal falde på plads i forbindelse med at medarbejdere skifter ophæng. Master UFU ser på om der er særlige opgaver som trænger til et serviceløft – de er på vej
med et udspil.
Frederik Langkjær: Vi kan ikke pege på specifikke medarbejdere som kan flyttes pga.
vores organisering. Masteruddannelser fylder ikke så meget i Aarhus, men er i høj
grad drevet af VIP-ildsjæle. Det kunne være de skulle administreres fra et masterteam i Emdrup.
Det er meningen, men endnu ikke helt afklaret, at Viden skal tage sig af hele EVUområdet (master, hel-på-del og tomplads).
Akkreditering er ikke nævnt som en opgave der flytter til viden, men der vil blive set
på det pragmatisk.
Det er delvist uafklaret hvem der skal inddrages i udviklingsarbejdet fremadrettet. Fx
er FP-lederne nævnt, men ikke UL.

Der er måske udfordringer mht. at den enkelte VIP nu får endnu en rekvirent af undervisning. BA og KA fra den ene side og Master fra den anden side. Birgitte Højland
er opmærksom på problematikken, som kendes fra BSS.
Peter Lodberg udtrykte ønske om at blive inddraget omkring strategien, da vi leverer
til folkeuniversitetet, BA, KA og nu også EVU. Det er de samme personer fra en population på 10-15 personer der trækkes på, og disse er i risiko for at blive belastede,
Arne Kjær påpegede, at det er fint nok med organiseringen, men der er ikke så meget
snak om hvordan den forstsatte faglige udvikling skal foretages, samt den strategiske
udvikling af området. I et svar på udkastet kunne dette efterspørges sammen med en
procesplan for hvordan dette gøres.
Det er uklart om Marianne Ping Huang stadig er prodekan for masteruddannelser eller om det overgår til Jan Ifversen. Det er uklart om det er uddannelsesudvalget eller
et andet (viden) udvalg der fremover vil være overlægger/forum for masteruddannelser. Det blev påpeget, at de burde blive i uddannelsesudvalget, da der er tale om ud-
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dannelser.
Det foreliggende forslag er stadig det eneste der cirkulerer på skrift. UUA efterspørger en revideret udgave hvor der fx ikke står, at der skal oprettes et tværgående studienævn.
Det blev præciseret at suppleringsuddannelserne nu også hører under Viden.
Tak til BH og Sissel.
5. Profilfag
Bilag eftersendes

Marianne Ping Huang indledte om de udestående beslutninger og om hvad der er besluttet.
De konkrete SN-ophæng udestår, mens den gerelle ramme er besluttet.
Kommunikationsprofilen kan godt laves i 20+10 modellen fx med tre forskellige 20
ECTS fag som repræsenterer forskellige typer kommunikation.
Der har været tale om at ændre på beslutningen om hvornår eventuelle ændringer
skal gælde fra. Ud fra den fagvifte som opstod i kommunikationsprofilen kan der findes nogle grupper af fag som kan være ansvarlige for de kommende 20 ECTS fag.
Det kan godt lade sig gøre administrativt at ændre strukturen til E13.
Der kan være en udfordring i at finde undervisere/udviklere til de nye 20 ECTS fag i
kommunikationsprofilen. Men de øvrige profiler er klar til strukturen.
Marianne Ping Huang, Unni From og Lars Kiel Bertelsen mødes snarest ang. muligheder og begrænsninger i kommunikationsprofilen.
Arne Kjær opfordrede til at huske arbejdsmarkedsorientering, som gerne skulle være
det særlige ved profilerne.
6. HUMfagsudbud 2013
Bilag eftersendes
IÆK har et par fag som gerne skal i studienævnet og vil gerne skyde den endelige beslutning om udbud.
Fint med ekstra fag, men det endelige udbud bør besluttes i UU.
Studienævnene kvalificerer sine udbud og en endelig godkendelse tages på næste
møde.
Studienævnene opfordres på det kraftigste til at gå prøveformer, herunder B-prøver,
igennem for udbuddene.
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OPFØLGNING:
Der sættes et punkt på dagsorden i jan/feb vedr. prøveformer generelt.

Flyttet punkt: Nye uddannelser
Efter runde i kvalitetsenheden, fakultetsledelsen og Uddannelsesbåndet er der fem
uddannelser som arbejder videre frem mod en akkreditering i foråret 2013, én uddannelse arbejder videre med initiativet frem mod en senere runde.
Der er flere kritiske punkter for alle uddannelser:
Uddannelsesøkonomi
Aftagerinddragelse
Der vil i begrænset omfang blive mulighed for seed-money til aftagerinddragelse og
til frikøb.
Der er udfordringer ifht. administrativ støtte til akkrediteringerne – og i særdeleshed
aftagerinddragelse.
Der er store udfordringer med ACE ifht. arbejdsmarkedsredegørelser for uddannelser
der primært har et internationalt arbejdsmarked.
ACA har haft møde med kvalitetsenheden, men det er ikke umiddelbart muligt at få
dem til at løfte opgaver i forbindelse med aftagerinddragelse. CFA kan muligvis levere
noget i foråret.
Pba. et møde blandt akkrediteringstovholderne er der etableret et design for en første
inddragelse frem mod 7. januar.
Aftagere burde have været inddraget allerede mens uddannelserne overvejes, dvs. inden prækvalifikationen.
Der bør gå en besked til miljøerne bag uddannelserne om, at der skal lægges et større
stykke arbejde i meget nær fremtid, herunder, men ikke udelukkende, tilbagemelding
vedr. potentielle aftagere til brug for aftager undersøgelse.
Fremover skal processen frem mod nye uddannelser i gang meget tidligere.
7. Aftagerpanelerne
Bilag: Sagsfremstilling
De fire aftagerpaneler
Notat vedr. aftagerpanelerne
Vi har nu medlemmerne til de tre aftagerpaneler, endelig godkendelse hos rektor følger snarest – som bl.a. kan bruges i forbindelse med aflevering af dokumentationsrapporter mhp. akkreditering.
Kommende medlemmer kan snarest efter rektors godkendelse inviteres og der kan
planlægges møder.
OPFØLGNING:
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Tjek evt. fejl i IÆKs panel med en dublet.
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8. Tal
Efterårets studieledertal er på vej og SNUK afholder taldag tirsdag d. 11. december.
Indtil da er vedlagt de overordnede optags- og dimittendtal fra de seneste tre år, samt
fagopdelte tal for optag, bestand og produktion i pdf.
Bilag: Nøgletal, okt. 2012
Bacheloroptag 2012
Kandidatoptag 2012
Færdiguddannede 2012
Bestand 2012
De fagspecifikke oktobertal burde være klar, men er det ikke endnu.
Igen og igen får SL at vide fra fagmiljøerne at der fejl i tallene.
Dette er bl.a. grunden til at SNUK holder taldag, som bl.a. kommer til at handle om
hvor tallene kommer fra og hvad de bruges til af forskellige interessenter.
9. Studieadministrationen orienterer
Studieadministrationen orienterer om samarbejdet mellem administrationen og de
faglige miljøer
Leo Normann Petersen orienterede kort bl.a. om samarbejdet mellem administrationen og UL. Skudt i gang med en temadag i Aarhus. Der kommer snarest en tilsvarende dag i Emdrup. Har fået gode tilbagemeldinger fra de afholdte dage.
Dele af disse ting tages med til UL-kursus i december, andet kommer på den lange liste som Marianne Ping Huang forhandler med institutter og administration.
Vi er nu nået så langt at alle stillinger er besat og sidste mand tiltræder i januar 2013
– og ellers mangler vi kun at Solveig Mønsted er tilbage fra barsel.
NYT PUNKT: AU’s strategi
Punktet var en kort runde med kommentarer til AU’s strategi. Runden blev indarbejdet i høringssvaret.
10. Orienteringspunkter
a. Konferencen ”Kend din lærer!”
b. Studieordningsrevisioner 2013
c. 12 timer om ugen
/ADS

