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Mødedato: 9. april 2019
Mødested: Aarhus 1431 021, link til Emdrup D120
Mødeemne: Møde i Uddannelsesforum Arts
Deltagere:
Medlemmer: Niels Overgaard Lehmann (formand), Lars Kiel Bertelsen, Eva Silberschmidt Viala, Liselotte Malmgart (indtil kl. 14), Lone Koefoed, Peter Bugge, Anne-Marie Eggert Olsen, Ulrik Becker Nissen, Leo Normann Pedersen.
Øvrige deltagere: Terkel Rørkær Sigh, Peter Thuborg, Katharina Juhl Haslund, Aske Dahl Sløk, Louise
Weinreich, Dinna Sigaard Bruun Hansen (referent).
Afbud: Ditte Krabbe, Nina Thiele Zeiss, Tina Bering Keiding.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra 12. marts 2019
Referatet blev godkendt med en enkelt præcisering.
3. ECTS-deklaration
Punktet var forberedt af Louise Weinreich, Peter Thuborg, Anne-Marie Eggert Olsen
og Bente Cristiansen.
Prodekanen takkede for det forberedende arbejde og tilføjede, at formålet med at
drøfte en mulig indførelse af ECTS-deklaration skal ses i forlængelse af arbejdet med
at sikre gode og sammenhængende studieforløb med en passende arbejdsbelastning
fordelt på de forskellige semestre og med udgangspunkt i en forventningsafstemning
mellem de studerende og uddannelsen.
Udvalget drøftede notatet, herunder fordele og ulemper ved at indføre en ECTS-deklaration for den enkelte uddannelses studieaktiviteter. Der var enighed om, at formålet
ikke er at tælle timer, men at åbne for en dialog mellem de studerende og undervisere
om, hvad det indebærer at studere på en given uddannelse.
UFA anbefalede, at næste skridt er at lave et pilotforsøg med de studienævn og faglige
miljøer, der er interesseret. Der var interesse for dette på alle tre instiutter. Prodekanen vil tage en videre drøftelse med studienævnsforpersoner og studieledere om, hvor
der skal igangsættes pilotprojekter.
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4. Didaktiske EDU it projekter 2019
Prodekanen orienterede om, at Arts har fået ca. 850.000 kr. til EDU it-projekter fra de
puljemidler, der er afsat på AU-niveau. Derudover er der afsat ca. 2 mio.kr. på Arts til
at finansiere projekter i 2019. Disse bliver dels anvendt til at finansiere projekter, der
var ansøgt i AU-puljen, men som ikke fik bevilget midler, og dels til øvrige projekter.
Prodekanen orienterede endvidere om, at der på Arts er nedsat en styregruppe for didaktiske EDU it-projekter med repræsentation fra alle institutter og med ophæng i
CUDiM. Styregruppen består af Niels Lehmann, Peter Thuborg. Eva S. Viala, Ditte
Krabbe, Lars K. Bertelsen, Tina B. Keiding, Christian Winther Bech, Arne Kjær og
Dinna S. Bruun. Første møde i styregruppen afholdes den 2. maj.
5. Initialdrøftelse: Principper for undervisningsevaluering
Prodekanen ønskede at drøfte, om der på institutterne var behov for at ændre de eksisterende retningslinjer for undervisningsevaluering på Arts. Der var enighed om, at
der ikke er behov for ændringer. Det bør dog præciseres, at der nu kun er et obligatorisk AU-spørgsmål.
Der var enighed om, at der bør ryddes ud i spørgsmålene i spørgsmålsbanken, så det
bliver mere overskueligt for den enkelte underviser. Det blev besluttet, at de spørgsmål, der ikke er blevet anvendt af Arts’ undervisere, fjernes fra banken. Dette gøres på
baggrund af et systemtræk, der kan vise, hvilke spørgsmål underviserne anvender. Peter Thuborg og dekansekretariatet finder sammen med Frederik Langkær en teknisk
løsning på dette.
Studienævnsforpersonerne orienterede udvalget om, hvilke emner der har været drøftet i studienævnene vedr. undervisningsevalueringer af efteråret 2018.
6. Oplæg om Edinburgh
v. Aske Dahl Sløk
Aske Dahl Sløk fortalte om sit ophold på Institute of Academic Development på The
University of Edinburgh i efteråret 2018. Han fortalte bl.a. om universitetets erfaringer med Edinburgh Award som er et projekt, der handler om anerkendelse af studerendes ekstra-curriculære aktiviteter. Yderligere oplysninger om projektet kan findes
her: https://www.ed.ac.uk/edinburgh-award.
Udvalget takkede for oplægget.
7. Orienteringer fra prodekanen
7a. Orientering om Gymnasiestrategi 2019
Prodekanen orienterede om gymnasiestrategien.
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Der skal nedsættes et udvalg på Arts med prodekan for uddannelse. Inger Schoonderbeek fortsætter som koordinator, og derudover vil der være et ophæng i Arts Studier.
Dette udvalg skal bl.a. medvirke til at foretage de fornødne prioriteringer mhp. AU Update-kurser, streaming mv.
Udvalget lagde vægt på, at også uddannelser, der ikke er med i gymnasiets fagpakke, er
meget interesseret i at indgå i samarbejder med gymnasierne.
8. Opgaver til kommende møder i UFA og to do-liste
Punktet vedr. evaluering af specialevejledning den. 18. juni forberedes af Lars, Katharina, Louise og Peter B.. Katharina indkalder til første møde.
9. Eventuelt
Anne-Marie Eggert Olsen stillede spørgsmål om, om en studerende kan vælge at aflevere eksamensopgave på engelsk, når undervisningssproget er dansk. Leo Pedersen
følger op på dette.
Der var endvidere en kommentar om, at studienævnsforpersoner og studieledere ikke
altid modtager censorformandsskabernes årsberetninger. Leo Pedersen følger op på
dette.
Terkel Sigh foreslog, at der fremover kun serveres vegetarisk forplejning til møder i
Uddannelsesforum Arts. Der var opbakning til dette.
10. Skriftlig orientering: Principper for aftagerpaneler og aftagerfora på Arts (godkendte dokumenter).

