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Udkast til referat

Deltagere: Søs Bayer, Peter Lodberg, Arne Kjær, Unni From, Ken Henriksen, Morten
Haugaard Jeppesen, Liselotte Malmgart, Marianne Ping Huang, Anna Bak Maigaard
(ref.), Hanne Johansen, Aske Sløk.
Afbud: Henrik Vase Frandsen (studienævnsformand, IUP).

1. Formalia
Dagsorden godkendt med tilføjelse af pkt. 6.3. om karakterer på tillægsuddannelsen i journalistik og tilføjelse af punkt under eventuelt om mødeplan for efteråret.
Referat fra uddannelsesudvalgsmøde i marts godkendt med modificering af status vedr. uddannelsesorganiseringen på IUP samt tilføjelse af ønske om en udmelding fra fakultetsledelsen om rammer for frikøb fra undervisning (under evt.).

2. Studieaktivitet og rammesat undervisning
Ad 2.1.: Drøftelse af udkast til politikpapir
Marianne Ping Huang gennemgik hovedpunkterne i udkasttil politikpapir om
studieaktivitet (vedhæftet referatet), herunder fremtidig proces og aktiviteter.
Uddannelsesudvalgets kommentarer til politikpapiret:
- AU Uddannelsesudvalgets fire satsningsområder kan med fordel indarbejdes
i politikpapiret.
- Vedr. 13-ugers målsætningen finder Uddannelsesudvalget, at det er væsentligt, at det præciseres, at det er undervisning svarende til 13 uger, og at uddannelsesmiljøerne har frihed til at implementere en realiserbare og udviklingsorienterede løsninger.
- Arne Kjær opfordrede til, at Arts indgår i et Bologna-projekt om at opgøre og
rammesætte de studerendes arbejdsindsats ift. ECTS.
- Ken Henriksen påpegede, at det bliver en udfordring at få en klar ansvarsfordeling og en god forankring i uddannelsesorganisationen.
Søs Bayer præsenterede et udkast til normer for K-timer. Der er en række variable i oplægget, som kræver ledelsesbeslutninger – bl.a. om fordeling mellem undervisning og administration, norm for modulansvar, osv. Punktet vedr uddannelses- og undervisningsøkonomi og forskellige modeller herfor drøftes videre på
Uddannelsesudvalgets møde i juni med henblik på udvalgets arbejde i efteråret.
Søs fremsender revideret oplæg.
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Ad. 2.2.: Studiemiljøpulje:
- Der er ikke indmeldelse af forslag fra IÆK og IKS endnu – processen er i gang
og ønsker vil blive indmeldt fra studielederne til prodekanen. Et af ønskerne
vil være at understøtte de studerendes skriftlighed (herunder feedback).
- IUP: De indkomne forslag kan opsummeres under overskriften ”Faglighed og
fæller”: studiekredse, feedback former, mentorordning (kontinuerlig kontakt
mellem undervisere og studerende), studiegrupper. Søs Bayer fremsender
ansøgningsforslag til Marianne Ping Huang
Vedr. forslagenes fokus: Der er åbenhed overfor forslag, som ikke er en fortsættelse af SMU-projekter. Samtidig påpeger Marianne Ping Huang, at puljen er så
relativt lille, at projektet skal være samlet og fokuseret for at opnå god effekt af
midlerne.
Ken Henriksen efterspørger klarhed over, hvordan midlerne fordeles. Marianne
Ping Huang følger op på dette.
Arne Kjær opfordrer til, at man henvender til sig CUDIM for sparring og rådgivning.
Ad. 2.3.: Udkast til program for Uddannelsesudvalgets temadag d. 30. maj.
- AU Studieadministration Arts udsender invitation til alle UFU-medlemmer d.
3. maj.
- Revideret udkast til program er vedhæftet referatet.
3. Aftagerpaneler på Arts
Uddannelsesudvalget drøftede det fremsendte notat og havde nedenstående bemærkninger. Uddannelsesudvalgets bemærkninger høres i Fakultetsledelsen, AU
Studieadministration Arts reviderer notat og igangsætter proces ift. etablering af
aftagerpaneler.
Formål:
- Notatet lægger op til for stort fokus på arbejdsmarkedet – der ønskes bredere
formuleringer om samfundsmæssig relevans, kvalitet mv. fra bekendtgørelsen
og UBST’s notat om aftagerpaneler. Søs Bayer vil fremsende forslag.
- Fokus skal være på lokale, uddannelsesnære aktiviteter, hvilket struktur og
form skal understøtte.
Struktur og sammensætning:
- Ønske om at rekruttere til panelerne fra praktikværter, alumner og aftagercensorer.
Ønske om samlet panelstruktur, som indeholder både aftagere og alumner og om ikke at begrænse andelen af alumner til 50 %
4. Kvalitetssystem
Uddannelsesudvalget havde en række generelle og konkrete kommentarer til udkastet for kvalitetspraksis på Arts. Øvrige kommentarer kan eftersendes pr. mail
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til Anna Bak senest torsdag d. 3. maj. Herefter publiceres en foreløbig version af
notatet på Arts’ hjemmeside. Kvalitetssystemet vil løbende blive udfoldet – så det
også opfylder interne informationsbehov om årshjul mv.
5. Frafald og gennemførsel
Punktet blev udskudt. På Arts Uddannelsesudvalgs møde i juni ønskes en samlet
drøftelse af:
- Opfølgning på gennemførselstider på Arts’ kandidatuddannelser, herunder
inaktivitetsregler på AU.
- Opfølgning på frafald
Drøftelsen vil tage afsæt i den eftersendte aggregerede opgørelse af studieledertal
samt en opgørelse, hvor frafald og gennemførsel på alle uddannelser fremgår.
Hvis muligt ønskes sammenligning med tidligere år.

6. Kandidatuddannelsernes 3. semester
Ad. 6.1. Projektorienterede forløb
Uddannelsesudvalget drøftede oplæg fra Liselotte Malmgart og AU studieadministration Arts. På baggrund af udvalgets kommentarer udarbejder AU Studieadministration Arts et revideret oplæg til fælles retningslinjer.
Kommentarer:
- ”Faglig vejledning” udvides til ”faglig vejledning og/eller praktikaftale”.
- Unni From opfordrer til et udvidet praktikaftaleskema, her kan hentes inspiration fra IMV. Praktikaftalen skal udbygges med regler og forbehold til praktikværter. Vigtigt at skelne mellem eksamensopgave og afrapportering til
praktiksted.
- Godkendelsen af praktikaftalen godkendes af vejleder. Denne praksis skal
ledsages af retningslinjer for, hvilke praktiksteder der kan godkendes.
- Den beskrevne praktikkoordinatorrolle bortfalder, og opgaverne fordeles sådan, at studievejledere foretager generel vejledning om praktik, studielederen
tildeler VIP-praktikvejledere til alle studerende i projektorienterede forløb,
VIP/praktikvejlederen underskriver kontrakt, foretager faglig vurdering af
det ønskede praktiksted og varetager vejledning og bedømmelse i forbindelse
med eksamen.
- Unni From efterspørger bedre muligheder for at formulere fagspecifikke regler til studerende vedr. projektorienterede forløb end studerende.au.dk/arts

Ad. 6.2. Orientering om koordinering af profilfag
Marianne Ping Huang indkalder til fem koordineringsmøder inden for hver profil. Lars Kiel Bertelsen overtager udviklingen af profilfag herefter.
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Ad. 6.3. Spørgsmål gradueret bedømmelse på profilfag i journalistisk formidling
I E2012 udbyder IÆK et profilfag på 30 ECTS i journalistik (tillægsuddannelsen i
journalistik) i samarbejde med Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX). I
E2012 udbydes profilfaget i Emdrup, og fra F2013 også i Aarhus. DMJX ønsker, at
forløbet skal bedømmes gradueret af hensyn til meritstuderende fra andre institutioner. De øvrige profilfag på Arts bedømmes bestået/ikke-bestået. Da det ikke kan
håndteres både at tilbyde bedømmelsen bestået/ikke-bestået samt gradueret samtidig i forløbet, tilslutter Uddannelsesudvalget sig at gøre en undtagelse ift. det konkrete profilfag ift. bedømmelsesformen.
7. Gensidig orientering: (kl. 15:10)
7.1.
7.2.

o
o
o
o
o

Ministerens redegørelse for det sammenhængende uddannelseslandskab. Vi afventer initiativer og udmeldinger på af fremsendte oplæg.
Forslag til kompetenceudvikling af uddannelsesledere: Formen kan
vel være en række fyraftensmøder og et seminar i E2012. Derudover
afventer vi udspil fra AU HR. Anna Bak udarbejder et oplæg til program, som kan sendes i høring ved uddannelseslederne og Uddannelsesudvalget. Forslag til indhold/punkter er:
Administrative procedurer – fyraftensmøde i august.
MUS-samtaler – fyraftensmøde om HR’s MUS-koncept i september
Mødefacilitering
Konfliktforebyggelse
Internat – mødeledelse, projektledelse, uddannelsesudvikling

7.3.

Kandidatoptagelsen 2012. Anna Bak orienterede om problemerne i
forbindelse med overgang til digitalt ansøgningssystem. Især er uddannelser med megen faglig vejledning (især af internationale ansøgere) berørt. Alle er velkomne til at henvende sig til Anna Bak med
konkrete spørgsmål. Uddannelsesudvalget efterspørger et overblik
over oversigter over ansøgertal til kandidatuddannelser samt tallenes
validitet på forskellige opgørelsestidspunkter, herunder hvornår de
endelige lister forventes.

7.4.

Status ift. undervisningstilmelding. IKS, IÆK og IUP ønsker nye bachelorstuderende tilmeldt administrativt pga. hensyn til tidlige holdlister. KA-1. semesters tilmelding skal koordineres med KA-rusugen,
som ligger i 1. uge af september.

8. Evt.
Anna Bak Maigaard fremsender mødeplan for E2012 indeholdende tidspunkter
og bl.a. følgende emner: Sprogpolitik, Kvalitetspraksis, Aftagerpaneler, Proces for
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profilfag i E2013. Yderligere forslag er meget velkomne og kan fremsendes til Anna.
På det næstkommende Uddannelsesudvalgsmøde i juni drøftes: Studieaktivitet og
normer, nye uddannelser, frafald og gennemførsel.
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