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Mødedato: 8. oktober 2018 kl. 13.30-15.30
Mødested: Aarhus 1431 021 /D120
Mødeemne: Møde i Uddannelsesforum Arts (UFA)
Medlemmer: Niels Overgaard Lehmann (formand), Lars Kiel Bertelsen, Liselotte Malmgart, Leo Normann Pedersen, Tina Bering Keiding, Inger Schoonderbeek, Christina Fiig, Anne-Marie Eggert Olsen, Eva Silberschmidt
Viala.
Øvrige deltagere: Peter Thuborg, Terkel Rørkær Sigh, Katharina Juhl Haslund, Nina Thiele Zeiss, Ditte Krabbe,
Louise Weinreich Jakobsen, Aske Dahl Sløk, Dinna Sigaard Bruun Hansen (referent).
Inger Schoonderbeek deltager fra kl. 14.00.
Afbud: Ulrik Becker Nissen.

Møde i Uddannelsesforum Arts den 8. oktober 2018
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt efter en enkelt præcisering.

3. Kvalitet i uddannelse
3a Program for Arts Uddannelsesdag 2019
UFA drøftede programmet mhp. godkendelse. Det fremlagte program var justeret på baggrund af drøftelserne i UFA den 18. september.

UFA havde flg. ændringer til det fremlagte program:
• Forslag til overskrift for dagen ”Hvis feedback er svaret, hvad er spørgsmålet så”?
• De to studenterindspil Hvorfor feedback? – hvilket problem skal det løse? samt
Hvad er feedback set fra en studerendes synsvinkel? bør ikke inddeles i to forskellige sessioner
• Der skal være VIP/vejledere blandt oplægsholderne – hvad betyder feeback for
undervisere?
• Workshoppen skal være et af de første punkter på programmet, i stedet for det,
der afrunder dagen

UFA’s kommentarer indarbejdes i det endelige program for Uddannelsesdag Arts 2019.
4. Nyt udspil fra UFM: Fleksible universitetsuddannelser til fremtiden
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Prodekanen bad Uddannelsesforum Arts om at bidrage til at analysere udspillet mhp. observationspunkter og muligheder.
UFA drøftede observationspunkter i udspillet med særlig vægt på forslagene om udvidet
retskrav, didaktiske tiltag samt 1-årige kandidatuddannelser.

Prodekanen nævnte endvidere, at det forventes, at der igen vil komme en mulighed for at
byde ind med en erhvervskandidatuddannelse. Der vil dog formentlig fortsat være et krav
om, at uddannelser i denne ordning udbydes som ordinær uddannelse parallelt hermed.

5. Seminar i UFA den 10. og 11. december 2018
Forslaget til seminaret i UFA var at dele seminaret i to dele, hvor første del har fokus på
implementering af de mange igangværende initiativer på uddannelsesområdet, og anden
del tager fat på, hvilke visioner der er for uddannelserne på Arts de kommende 5-10 år.
Der var opbakning til dette udspil. Derudover var der flg. forslag:
• Hvor mono- eller tværfaglige skal vores kandidater være i fremtiden?
• Undervisningsevalueringer, fx ift. internationale studerende samt køn
• Der skal ikke være oplæg udefra, men udvalgte medlemmer af UFA skal holde oplæg
• Praksiselementet i Arts’ uddannelser
• Erfaringer fra andre lande ift. MA/KA-uddannelser fx ift. entreprenørskab, erhvervsretning og forskning.
• De studerendes kompetencer – hvad efterspørger de? Hvad får de brug for?

6. Entreprenørskab i undervisningen (V. Tina Bering Keiding)
AU, Arts og bl.a. VIA er med i et fælles EU Socialfondsprojekt vedr. entreprenørskab, hvor
CUDiM underviser undervisere i at integrere entreprenørskabsundervisning i deres undervisning. Det er et tilbud til undervisere, og der kan findes yderligere information om
dette på CUDiM’s hjemmeside.

7. Orienteringer fra Prodekanen
7a Status på justering af engelsksprogede udbud
Prodekanen orienterede om, at forhandlingerne vedr. de engelsksprogede udbud foregår
mellem rektoratet og ministeriet. En del af løsningen vil formentlig blive at omlægge fra
engelsksproget til dansksproget, og der pågår et arbejde med at finde de uddannelser,
hvor en omlægning vil gøre mindst skade. På en dansk uddannelse er der Dansk A som
optagelseskrav. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at præsentere en nærmere
plan.
Der har været møde med ministeriet den 24. september og møde mellem rektorerne og
ministeren den 26. september. Det næste - og forventeligt sidste - møde mellem rektoratet og ministeriet er den 24. oktober, og prodekanen håber at kunne melde mere ud
umiddelbart herefter.
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7b Kampagne for kandidatrekruttering
Der er arbejdet på en KA-rekrutteringskampagne, som på samme vis som BA-kampagnen
skal sætte fokus på udvalget af KA-uddannelser på AU. BA-kampagnen får generelt meget
synlighed, og det forventes, at KA-kampganen vil kunne få samme positive effekt.
Prodekanen og ESV vil drøfte nærmere, hvordan kampagnen skal køre i hhv. Emdrup og
Århus.

7c Arbejdsgruppe under UFU mhp. campus 2.0
Udvalget for Uddannelse har vurderet, at der bør være en stemme, der også har øje for
undervisningsmiljøet. Der skal nedsættes en stående arbejdsgruppe under UFU, som er
agenter for dette område. Tiltaget skal sikre, at fx fleksible undervisningsrum, grupperum
mv. tænkes ind fra starten. Det vil formentlig blive opdelt i en mindre arbejdsgruppe og
en referencegruppe, der er lidt bredere.
UFA støttede forslaget og anbefalede, at man husker at indsamle materiale fra tidligere
erfaringer og andres erfaringer med større ombygningsprojekter.
8 Gennemgang af to do-liste
Opfølgninger pba. to do-listen:
- Det eksperimentelle undervisningslokale er først klar februar 2019.
- Vedr. tiden til opstilling til studienævn: Det er ikke muligt at ændre den formelle
proces, men løsningen må være, at man i Emdrup (og andre steder om nødvendigt) igangsætter en uformel proces inden opstillingsperioden. DK og ADS taler
sammen om planlægningen af dette til årets valg samt fremadrettet.
- Vedr. studiestartsprøver: Kommer på UFA-møde i november. Men informationen
kommer ud til studielederne, så snart resultaterne er samlet sammen omkring
uge 42.

9 Eventuelt
AME gjorde opmærksom på, at studienævnene ikke er synlige nok på AU’s hjemmeside og
meget svære at finde frem til. AME har rejst emnet. Prodekanen vil følge op på dette.

