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Mødedato: Den 29. oktober 2019
Mødested: Aarhus 1431 021, Emdrup D120
Mødeemne: Møde i Uddannelsesforum Arts
Deltagere:
Medlemmer: Niels Overgaard Lehmann (formand), Lars Kiel Bertelsen, Eva Silberschmidt Viala, Liselotte Malmgart, Lone Koefoed, Peter Bugge, Anne-Marie Eggert Olsen, Ulrik Becker
Nissen, Leo Normann Pedersen, Tina Bering Keiding.
Øvrige deltagere: Aske Dahl Sløk, Peter Thuborg, Katharina Juhl Haslund, Terkel Sigh, Louise Weinreich, Nina Thiele Zeiss, Dinna Sigaard Bruun Hansen (referent).
Gæster: Mette Qvist Jensen, UVAEKA (pkt. 4), Jesper Sølund og Jannie Laigaard, VEST (pkt.
6) og Thomas Rosendal, afdelingsleder DRAMUS (pkt. 10).

Møde i Uddannelsesforum Arts den 29. oktober 2019
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra 24. september 2019
Referatet blev godkendt efter en enkelt præcisering.

3. Arts Uddannelsesrapport 2019
Indledningsvis skitserede Dinna S. Bruun processen for rapportskrivningen og gjorde
rede for, at uddannelsesrapporten bygger på handleplaner fra årlig status samt uddannelsesevalueringsmøder. Udvalget kommenterede udkast til rapporten og havde enkelte præciseringer og en række forslag til tilføjelser, som indarbejdes i rapporten.
Kommentarer til konkrete formuleringer o.lign. kan sendes til Dinna S. Bruun senest
d. 4. november. Rapporten behandles i fakultetsledelsen den 14. november, og der er
deadline for rapporten 1. december.
4. Omprøver
Gæst: Mette Qvist Jensen
Omprøver har været behandlet i UFA den 21. maj og den 2. september.
Udvalget drøftede udbud af omprøver med baggrund i notat vedr. omprøver, oversigt
over udbudsstruktur, eksamenstilmeldinger samt uddannelseseksempler. Indstillingen fra prodekanen var at starte med at mindske udbuddet af omprøver på bacheloruddannelserne, dog undtagen bacheloruddannelsen i teologi, som har et særligt progressionskrav.
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Baggrunden for at tilbyde færre omprøver på bacheloruddannelser er:
- de skæve eksamensterminer er svære at navigere i for studerende
- at mindske arbejdspres for VIP’ere
Der var hovedsagelig opbakning til forslaget om at mindske udbuddet af omprøver på
bacheloruddannelserne. Der var imidlertid to observationspunkter ved ændringen af
udbuddet, 1) Kommunikation til studerende og undervisere, 2) Fælles praksis for dispensation.
Ændringen af udbuddet af omprøver skal evalueres, når der er gjort tilstrækkelige erfaringer, dvs. efter 4 eksamensterminer.
Omprøver behandles i fakultetsledelsen den 14. november.
5. Initialdrøftelse vedr. retningslinjer for streaming, optagelse og distribution af undervisning
Udvalget havde en initialdrøftelse af retningslinjer for steamning mv. mhp. at kvalificere oplæg til senere behandling i udvalget.
Der var enighed om nødvendigheden af at opstille klare regler på området for både
studerende og medarbejdere. Den kommende drøftelse skal omkring:
- studerende, der streamer eller optager undervisning til eget eller medstuderendes
brug
- studerende med særlige behov - kan de få særlig tilladelse til optage undervisningen?
- Hvad betyder optagelse/streaming/distribution for arbejdsmiljø?
- Hvad betyder optagelse/streaming/distribution for studiemiljø - kan det begrænse
studerende i aktiv deltagelse?
- Hvilket undervisningsrum vil vi som fakultet gerne have?
- Særlig opmærksomhed på undervisningsforløb med flere undervisere
Der var enighed om, at det er vigtigt, at de studerende inddrages i drøftelsen via studienævnene. Der var opbakning til, at fakultetssekretariatet udarbejder et notat, som
gør rede for de juridiske aspekter, så det er tydeligt, hvad der kan diskuteres, og hvad
der allerede er juridisk bestemt, samt skitserer hovedproblemstillingerne. Notatet skal
i studienævnene, og kommentarerne fra nævnene vil blive inddraget til kvalificering af
UFA’s drøftelse.
6. Studiestart – erfaringer fra brugerrejse
Gæster: Jesper Sølund og Jannie Laigaard
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VEST har lavet en brugerundersøgelse pba. interviews, workshops og kvantitative data
fra evaluering af studiestarten. Undersøgelsen viser, at studiestarten på Arts i hovedtræk fungerer rigtig godt. Hovedresultaterne fra brugerrejsen har resulteret i flg. anbefalinger:
- Fastholdelse af velkomstbreve og E-Boks
- Øget fokus på intropjecen
- Fokus på cheftutorers og tutorers væsentlige rolle
- Forbedring af information om IT-platforme
- Mere faglig information før studiestart (pensum og skema)
- Studieteknik og faglig forventningsafstemning meget tidligt i studiestarten
- Overvejelse af introugens omfang
Udvalget takkede for det store arbejde med undersøgelsen. Det blev påpeget, at det
også ville være interessant at kende til undervisere og administrative medarbejderes
oplevelser af studiestarten.
På baggrund af undersøgelsen vil udvalget drøfte følgende punkter nærmere: 1) Hvordan fagligheden bedst integreres i studiestarten, 2) hvordan, og i hvilket format, fagligheden præsenteres på it-platforme i forbindelse med studiestart, 3) den organisatoriske deling mellem afdelingsledere/fagmiljøer og cheftutorer.
7. Tema for UFA-seminar den 9.-10. december
Prodekanen orienterede kort om temaet for seminaret, som bliver uddannelsesstrategi.
8. Orientering om program for Arts Uddannelsesdag 2020
Prodekanen orienterede kort om, at der arbejdes videre i sporet med temaet studieglæde. Som aftalt på mødet den 24. september vil dagen indeholde et oplæg fra en arbejdspsykolog el. lign. fagperson vedr. arbejdsglæde samt to gruppeseancer.
9. Didaktiske EDU it projekter
Arts ansøger for i alt 2,6 mio. kr. fra AU-puljen. Projekterne fordeler sig på 6 hovedprojekter. Ansøgningen sendes til orientering til UFA, når den er færdig.
10. Studentertimebelastning og langtidsplanlægning
Gæst: Thomas Rosendal
Thomas Rosendal gjorde rede for, hvordan han på foranledning af prodekanen har udregnet en studentertimebelastning, og de forskellige inddelinger i studieaktiviteter.
Opgørelsen følger studieordningen og uddannelsesbudgettet. Han gjorde opmærksom
på, at skemaet stadig er under udvikling og endnu ikke er drøftet med afdelingens undervisere, som kan kvalificere fordelingen af de studerendes studietimebelastning
yderligere.
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Der var bred opbakning til fremgangsmåden, og udvalget vurderede, at en udbredelse
af dette på Arts ville være gavnligt både mhp. at skabe grundlag for gode didaktiske
drøftelser blandt undervisere samt at skabe et tydeligt billede af bredden af uddannelsesaktiviteter for de studerende. Der var enighed om, at de studieaktiviteter, der ikke
er undervisning, forberedelse og eksamen, med fordel kan brydes ned og tydeliggøres
yderligere.
11. Orienteringer fra prodekanen
Prodekanens orienteringer blev udskudt til mødet den 17. november.
12 Opgaver til kommende møder i UFA
Intet at bemærke.
13 Eventuelt
Eva S. Viala gjorde opmærksom på, at der på DPU er et stort ønske om at få en elektronisk kalender til de studerende. De har afsøgt løsninger, men har endnu ikke fundet en
mulig løsning på dette. Prodekanen følger op.

