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Mødedato: Den 2. september 2019
Mødested: Emdrup D120, link til Aarhus 1483 616.
Mødeemne: Møde i Uddannelsesforum Arts
Deltagere:
Medlemmer: Niels Overgaard Lehmann (formand), Lars Kiel Bertelsen, Eva Silberschmidt Viala, Liselotte Malmgart (fra kl. 11.30), Lone Koefoed, Peter Bugge, Anne-Marie Eggert Olsen,
Leo Normann Pedersen, Tina Bering Keiding.
Øvrige deltagere: Ditte Krabbe, Aske Dahl Sløk, Terkel Rørkær Sigh, Peter Thuborg, Katharina Juhl Haslund, Louise Weinreich, Nina Thiele Zeiss, Dinna Sigaard Bruun Hansen (referent).
Afbud: Ulrik Becker Nissen.
Gæster: Dekan Johnny Laursen (pkt. 3.) og Mette Qvist, UVEKA (pkt. 4 og 5).

Møde i Uddannelsesforum Arts den 2. september
2019
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra 18. juni 2019
Referatet blev godkendt med to præciseringer.

3. Besøg af dekan Johnny Laursen
Prodekanen bød Dekan Johnny Laursen velkommen.
Dekanen orienterede om, at den nuværende strategi udløber i 2019, og derfor har Universitetsledelsen lavet et udkast til strategi for perioden 2020-2025. Strategien er
netop sendt i høring. Dekanen præsenterede kort strategien, som dels består af elementer fra universitetets rammekontrakt og dels øvrige fokusområder. Blandt kerneopgaverne er der to, der særligt vedrører uddannelsesområdet; Dimittender til fremtidens arbejdsmarked samt Forskningsbaserede uddannelser af høj, international kvalitet. Mere information om strategien og høringsprocessen kan findes her:
https://medarbejdere.au.dk/strategi/austrategi/.
I kølvandet på denne drøftelse og UFA’s tidligere drøftelser i foråret vil udvalget på et
kommende møde fortsætte drøftelse om rammefortællingen om Arts’ uddannelser.
4. Regler for fjerneksamen på Arts
Gæst: Mette Qvist

Dekansekretariatet
Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

Tlf.: +45 8716 1908
E-mail: arts@au.dk
Web: arts.au.dk/omarts/dekansekretariat
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Studier bliver ind i mellem kontaktet af studerende og bedømmere, der ønsker at aflægge/afvikle eksamen som fjerneksamen. Den eksisterende praksis er, at alle mundtlige eksamener afvikles med fysisk tilstedeværelse af begge bedømmere og den studerende, med mindre der grundet usædvanlige forhold er dispenseret for den enkelte
studerende. Ønsket om fjerneksamen dukker især op hos de internationale studerende, der skal aflægge eksamen i januar samt hos censorer, der skal eksaminere en
eller få studerende ved omprøve.
Mette Qvist orienterede om, hvordan praksis for fjerneksamen er på de øvrige fakulteter.
Der var enighed i udvalget om, at det var vigtigt at have en tydelig praksis på fakultetet, men at implikationerne ved at indføre / ikke indføre mulighed for fjerneksamen
skal belyses nærmere, førend udvalget kan komme med en anbefaling til prodekanen.
På den baggrund blev det besluttet, at Mette Qvist og Leo Normann Pedersen er tovholder på at lave en arbejdsgruppe med bred repræsentation, som skal belyse implikationerne nærmere og præsentere det på møde i UFA den 19. november.
5. Udbud af omprøver
Gæst: Mette Qvist
Punktet blev drøftet i UFA den 21. maj, hvor udvalget vurderede, at der var behov for
yderligere oplysninger, førend de kan rådgive prodekanen om en indstilling til fakultetsledelsen. Mette Qvist og Leo Normann Pedersen havde på den baggrund leveret et
nyt notat samt en opgørelse over prøver, omprøver og skæve omprøver i 2018-2019.
Udvalget vurderede, at der ikke var tilstrækkelige oplysninger til at træffe beslutning
om en indstilling og pegede bl.a. på følgende muligheder:
• Skelne mellem BA- og KA-studerende, så udbuddet af omprøver kun mindskes på BA
• Mindske udbuddet af omprøver, men gøre det muligt at søge dispensation til
at fremrykke en omprøve
Punktet skal drøftes i udvalget igen den 29. oktober. Fakultetsledelsen træffer beslutning om udbud af omprøver på møde den 14. november.

6. Initialdrøftelse: Tema på Arts Uddannelsesdag 2020
Udvalget havde en første drøftelse af temaet for Arts Uddannelsesdag 2020.
Lone Koefoed foreslog temaet studieglæde, som Studienævnet ved IKK har vist interesse for at arbejde mere med på tværs af forskellige uddannelser. Det blev foreslået at
udvide dette til både at gælde studie- og underviserglæde. Derudover blev det foreslået at have studiestarten som tema. Der var endvidere forslag om at erfaringsudveksle om EDU it-projekter, dog ikke som et særskilt tema. Udvalget drøftede målgruppen for seminaret, og hvordan temaet bedste rammer både studerende, studienævnsmedlemmer, undervisere og afdelingsledere.
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Prodekanen kommer med et oplæg til tema på mødet den 24. september, hvor der skal
træffes beslutning herom.

7. Processer vedr. undervisningsplanlægning
Prodekanen orienterede om de arbejdsgrupper på fakultetet og AU, der arbejder med
overgangen til nyt undervisningsplanlægningssystem. Lars Kiel Bertelsen gjorde opmærksom på, at det kunne være nyttigt, at afdelingslederne får mere information
herom. Prodekanen tilbød at deltage i institutledelsesmøder de steder, hvor der er behov for dette.

8. Didaktiske EDU it projekter
Prodekanen orienterede om, at processen vedr. EDU-it projekter i 2020 er sat i værk i
overensstemmelse med drøftelsen på møde i UFA den 18. juni. Studielederne er indkaldt til møder med prodekanen og Tina Keiding i september og oktober 2019 mhp. at
udvælge ét større projekt pr. institut til ansøgning i AU-puljen. Der vil blive anvendt
en mindre sum af Artsmidlerne til at dække frikøb ved disse projekter.
Studielederne giver medio september prodekanen en status på, hvor mange afdelinger
der har interesse i at søge projektmidlerne i Artspuljen for 2020.

9. Førsteårspædagogik: Erfaringer fra FYEC (First Year Experience
Conference)
v. Louise, Aske, Terkel, Peter og Katharina

Louise Weinreich præsenterede hovedtræk fra FYEC, hvor følgende temaer bl.a. blev
drøftet:
• Samarbejde er et nøgleord – på tværs af organisationen.
• Alignment, så de studerende møder et fælles udtryk, uanset om de møder tutorer, undervisere eller administrativt personale.
• Fokus på, hvad der kan gøres inden studiestarten, fx fælles faglig læsning.
• Sense of belonging, herunder at de studerende føler sig imødekommet samt
bliver præsenteret for alle de udvalg og fællesskaber, der er på uddannelsen /
fakultetet / universitetet.
• Kompetenceudviklingsforløb – videndeling om gode tiltag.
På mødet den 24. september skal udvalget drøfte studiestart med udgangspunkt i et
oplæg fra arbejdsgruppen samt brugerrejse fra VEST.

10. Orienteringer fra prodekanen
Se pkt. 7 og 8.

11. Opgaver til kommende møder i UFA
Udvalget gennemgik dagsordenspunkterne til den 24. september og blev enige om at
flytte punktet om internationalisering samt punktet om videomøder til møde den 29.
oktober.
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12. Eventuelt
Der var ikke noget til dette punkt.

