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Møde den: Tirsdag den 6. september 2016 kl 12.00-14.00
Sted: Aarhus, 1431 021 (link til Emdrup, D120)
Emne: Møde i Uddannelsesforum Arts
Medlemmer: Niels Overgaard Lehmann (formand), Arne Kjær, Jody Pennington, Leo
Normann Pedersen, Christina Fiig, Ulrik Becker Nissen, Liselotte Malmgart, Lars Kiel Bertelsen, Ken Henriksen, Eva Silberschmidt Viala, Christian Christrup Kjeldsen.
Øvrige deltagere: Nina Gøtzsche Thiele, Hanne Johansen, Peter Thuborg, Søren Balsløv
Fransén, Jeppe Norskov Stokholm, Dinna Sigaard Bruun Hansen (referent).
Afbud: Aske Dahl Sløk.

Referat til møde i Uddannelsesforum Arts 6. september 2016

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.
2. Godkendelse af referat
Referatet fra møde i UFA den 16. august 2016 blev godkendt med enkelte rettelser.
3. Kvalitet i uddannelse
a. Forberedelse af audit trails (i uge 44)
Prodekanen orienterede om, at alt dokumentationsmateriale nu er fremsendt til IA. Fra
Arts vil der deltage både studerende og VIP uden tilknytning til råd eller nævn, der er udvalgt ud fra et tilfældighedsprincip baseret på fødselsdato. Dette drejer sig om studerende
og VIP fra Uddannelsesvidenskab i både Aarhus og Emdrup samt studerende fra hhv. Engelsk og Antropologi, der følger profilfag i nærværende semester og VIP fra Engelsk og
Antropologi.
Der er planlagt informationsmøder, hvor deltagerne får nærmere information om akkrediteringsprocessen, de udvalgte Audit Trails og det indsendte materiale fra Arts.
b. Afsluttende opfølgning på lokale handleplaner 2015
Udvalget drøftede opfølgningen på sidste års handleplaner. På IKS har det været på møde
i SN i juni 2016. Opfølgningerne er her lagt ud til UN. Mange opfølgninger vil desuden føde ind i udviklingen af nye studieordninger.
Der blev desuden udtrykt interesse for, at fakultetet samlet laver en indsats for at undersøge muligheder for nyt kvote 2 optag, evt. med inspiration fra SDU. Flere fagmiljøer har
vist interesse herfor.
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På DPU har opfølgningen været en naturlig del af fastlæggelsen af de nye handleplaner.
På IKK er handleplanerne fra 2015 også blevet drøftet. I 2016-handleplanerne er det forsøgt at konkretisere tiltagene yderligere, så de også bliver nemmere at følge op på.
Handleplanerne følges desuden op af de strategiske USM-projekter, der er sat i gang i
2016.
NL vil drøfte opfølgningen af handleplaner med forretningsudvalget på AU-niveau.
c. Uddannelsesrapport og opfølgning på fakultetshandleplanen for 2015
UFA gjorde status på de fælles initiativer i uddannelsesrapporten (side 17) med særligt
henblik på studiestartsprøver, frafaldsundersøgelse, øget timetal samt biblioteksprojektet.
-

MOOCS: AK har en rapport klar inden efterårsferien, uge 42.
Studiestartsprøver: LNP leverer en kort evaluering umiddelbart efter den 1. oktober 2016
Frafaldsundersøgelse: Jesper Sølund er klar med foreløbige resultater. LNP aftaler med Jesper Sølund, om der kan være en rapport klar til oktober.
Fremdriftsreformen. Der er fortsat fokus på kommunikation. Vi er i mål med dette projekt.
Øget timetal: Alle skal være i mål i 2016, og vi er på plads med initiativerne. UFA
vurderede, at der ikke er brug for yderligere initiativer.
Undervisningsevaluering: Vi er i mål med at fastlægge retningslinjer, om end der
har været opstartsproblemer med systemet.
Bibliotek i Nobelparken: Tiltagene er succesfuldt implementeret. NL anmoder
Maia Lunn Vonnsbæk om en kortfattet afrapportering.
Dimensioneringsplan: Denne er også afsluttet.
Justering af uddannelsesstruktur: Der er truffet en række beslutninger i uddannelseseftersynet, som er i færd med at blive effektueret.

Employability og kvalitet blev foreslået som mulige emner til fokus for statusmøder i
2017.
4. Forberedelse af censortræf
NL redegjorde for arbejdsgruppens drøftelser. Gruppen foreslog, at der bliver afholdt et
møde pr. år. Hvert andet år kan Arts afholde mødet, og hvert andet år kan det være fælles
med de øvrige universiteter.
Mødet i år skal handle om tilrettelæggelse af samarbejdet, og hvordan censorformændene
bedst inddrages i dette. NL skriver et brev til censorformændene og giver samtidig datoerne til de to møder. Der afholdes et i hhv. Aarhus og Emdrup, og det er valgfrit, hvor den
enkelte censorformand møder op.
Datoer for censortræf bliver den 28. november kl. 15.00-18.00 i Emdrup med efterfølgende middag og den 29.november kl 15.00-18.00 med efterfølgende middag i Aarhus. Et udspil til dagsorden fremlægges på næste UFA-møde.
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5. Opfølgning på uddannelseseftersyn

Det blev besluttet, at UFA på det kommende temamøde drøfter et udspil om profilfag
og projektorienterede forløb fra NL. Her skal udvalget blive enige om rammerne, så
det er muligt at komme videre med arbejdet med studieordninger. Rammerne skal
indstilles til fakultetsledelsen.
Efterfølgende skal der nedsættes en implementerings-”task force”, der ser på indholdssiden. Arbejdsgrupperne skal indeholde både studerende og VIP’er. Udvalget
var enige om, at der skal være studerende med fra alle institutter, dog ikke fra DPU
og TEO i arbejdsgruppen vedr. profilfag.
Processen for specialearbejdsgruppen blev ikke lagt fast. NL kommer med udspil, når
vi er klar til at gennemføre udredningsarbejdet.
6. Fastlæggelse af rus-uge og studiestart 2017 og 2018
NL kommer med et forslag til datoer for 2017 og 2018 på det kommende møde i UFA.
Det blev desuden fremhævet, at der i de studerendes optagelsesbrev alene står, hvornår
studieforløbet starter. Der står således ikke, at fx rus-uge og evt. turboforløb (DPU) starter inden studiestartsdatoen. Dette har skabt en del forvirring blandt studerende og bør
ændres fremadrettet.
7. Anvendelse af Urkund på Arts
Prodekanen bad UFA orientere om de første erfaringer med Urkund samt udbredelsen på
Arts.
Urkund er ikke implementeret fuldt ud på nogle eksamener. Programmet er tilgængeligt
for alle VIP’er, hvis der opstår konkrete mistanker om snyd. Systemets vurdering af plagieringsgraden skal sammenholdes med en faglig vurdering. Nogle VIP’er har syntes, dette
var en krævende proces, men den faglige vurdering er imidlertid nødvendig for at afgøre,
om der faktisk er tale om eksamenssnyd.
På IKK har der været 4 henvendelser og på IKS mindst 3 henvendelser. Systemet er endnu ikke taget i brug på DPU.
8. Internationalisering

Punktet blev udskudt.

-

9. Orienteringer fra prodekanen
Timetælling: Prodekanen korrigerede en tidligere udmelding om timetællingsmetoden, idet det nu står klart, at der er tale om et gennemsnit på uddannelserne, og
at semestrene, hvor BA-projekt og speciale indgår, ikke skal tælles med.
10. Eventuelt
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