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Mødedato: 15. januar 2019
Mødested: Aarhus 1431 021, link til Emdrup D120
Mødeemne: Møde i Uddannelsesforum Arts
Deltagere:
Medlemmer: Niels Overgaard Lehmann (formand), Lars Kiel Bertelsen, Tina Bering
Keiding, Inger Schoonderbeek, Christina Fiig, Peter Bugge, Anne-Marie Eggert Olsen,
Eva Silberschmidt Viala, Leo Normann Pedersen, Liselotte Malmgart (kl. 13-15).
Øvrige deltagere: Terkel Rørkær Sigh, Katharina Juhl Haslund, Ditte Krabbe, Louise
Weinreich, Dinna Sigaard Bruun Hansen (referent).
Afbud: Peter Thuborg, Nina Thiele Zeiss, Aske Dahl Sløk, Ulrik Becker Nissen.

1. Godkendelse af dagsorden
Pkt. 5 udgik pga. sygdom. Dagsordenen blev godkendt med denne ændring.
2. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt med enkelte præciseringer.
3. Opsamling på tema-seminar d. 10.-11. december
3a. Evaluering af form og udbytte
Prodekanen anmodede om udvalgets vurdering af form og udbytte af seminaret. Der var enighed om, at seminaret var meget vellykket både mht. form og
udbytte. Det fungerede godt, at både studieledere og studienævnsformænd
holdt oplæg, og der var ønske om at gøre dette igen til næste seminar. Der var
enighed om, at det også ville være interessant med et oplæg fra Leo Normann
Pedersen, så ACA-perspektivet også bliver belyst.
Det blev foreslået, at der til næste seminar er flere små pauser, evt. walk and
talks, så der er god mulighed for at få talt sammen på tværs.
Næste tema-seminar for Uddannelsesforum Arts er den 9.-10. december 2019.
3b. Prioritering af fokuspunkter
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Prodekanen bad udvalget om at kommentere det fremsatte forslag til prioritering til videre drøftelse af emner på kommende UFA-møder i forlængelse af temaseminaret.
Udvalget havde følgende kommentarer til den prioriterede liste:
• Opbakning til punkter og rækkefølge - rammefortællingen kan evt.
både være først og sidst.
• Forslag om at nedsætte arbejdsgrupper, som kommer med et oplæg til
drøftelserne i UFA.
• Øvrige forslag til emner til drøftelse i UFA i 2019:
o Internationalisering – hvordan sikrer vi det internationale udsyn?
o Samspil med aftagere (case competitions, erhvervsspecialer, aftagerpaneler)
o EDU-it (tid/ressourcer for VIP)
o Profilering af uddannelser
Da drøftelsen, jf. ovenstående, gav anledning til yderligere forslag til det kommende års arbejde i udvalget, blev det besluttet, at dekansekretariatet udarbejder et decideret årshjul med emner for 2019.
4. Forslag til drøftelsespunkter med Artsrådet den 19. februar
Uddannelsesforum Arts drøftede, hvilke emner det kunne være interessant at
drøfte med Artsrådet, der deltager 1 time på møde i UFA den 19. februar. Artsrådet vil ligeledes byde ind med temaer til drøftelsen.
Der var enighed om at drøfte følgende punkter med Artsrådet:
•

Kommunikation – hvilke kommunikationskanaler behøver vi for at
etablere tættere kontakt til de studerende? Udfordringen gør sig gældende både på uddannelses-, institut- og fakultetsniveau.

•

Det første studieår / onboarding / studiestart - hvad skal der til for at
give nye studerende en endnu bedre start på studiet?

•

Campus 2.o – hvordan skal vi indrette inspirerende læringsrum på
fremtidens universitet?

•

Evalueringskultur – hvordan får vi udbredt kendskabet til, at der sker
handling pba. evalueringerne?
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5. Oplæg om erfaringer i Edinburgh v. Aske Dahl Sløk
Punktet udgik pga. sygdom.
6. Hvad rører sig på institutterne?
Studieledere og studienævnsformænd informerede UFA om, hvilke tematikker
der fylder på institutterne for tiden og i det kommende semester.
På institut for Kommunikation og Kultur blev bl.a. nævnt:
•
•
•
•
•
•
•
•

Instituttet har fået nye uddannelsesbudgetter på plads.
Implementering af nye studieordninger.
Projekt vedr. workshop for alle førsteårsundervisere på BA-uddannelser (IKK og IKS).
BA-tilvalg
Konsekvenser af international dimensionering
Rekruttering til sprogfag
Udvikling af nye formater på EVU-aktiviteter, som er mindre formaliserede og mere aftagerdrevne.
Evalueringskultur og italesættelse af karriere – erfaringsudveksling på
temadag i studienævnet.

På Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse blev bl.a. nævnt:
•
•
•

Tema på studienævnsseminar er studiemiljø, synlighed af studienævnets arbejde samt motivation for at være medlem af studienævnet.
Nye formater for MA-udbud og udvikling af tre nye MA-uddannelser.
Studiemiljø – både i Aarhus og i Emdrup

På institut for Kultur og Samfund blev bl.a. nævnt:
•
•
•
•
•
•
•

Implementering af nye studieordninger.
Tilvalg – herunder flere institutoverskridende samarbejder.
Fastholdelse
Konsekvenser af international dimensionering
Gymnasiesamarbejdet – AU Update og live streaming.
Best practise ift. studium generale
Drøftelse af specialekarakterer i studienævnet

Prodekanen takkede for orienteringen.
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7. Orienteringer fra prodekanen
7a. Arts Uddannelsesdag den 26. februar 2019 – spred ordet
Mere information og tilmelding til Arts Uddannelsesdag kan findes her:
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/aktuelt/arrangement/artikel/hvisfeedback-er-svaret-hvad-er-spoergsmaalet-saa/
7b. GDPR for studerende
Prodekanen orienterede om, at han vil bringe emnet op i Udvalget for Uddannelse mhp. at sikre en universitetsbred løsning.
8. To-do listen
To-do listen blev gennemgået og tilpasset.

9. Eventuelt
Christina Fiig fratræder studienævnsformandsposten pr. 1. februar.
Prodekanen takkede Christina Fiig for det store arbejdet i udvalget.
Terkel Rørkær Sigh orienterede om hovedoverskrifter ved konferencen ”Uddannelse, karriere og køn - kønsbalance fra studievalg til arbejdsmarked” på
CBS den 10. januar. Udvalget takkede for orienteringen, og det blev fremhævet, at AU holder en konference den 8. marts under overskriften ”How do we
improve gender balance amongst researchers at AU?”. Mere information kan
findes her: https://events.au.dk/genderbalance/about-the-conference.html.
Anne-Marie Eggert Olsen gjorde opmærksom på, at processen for underskrifter på ny specialekontrakt opleves som besværlig på DPU. Leo Normann Pedersen vil følge op på, om der skal ændres i proceduren, evt. så det gøres på
samme måde som på IKS og IKK.

