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Møde Det Strategiske Uddannelsesråd 

Dato og tid Torsdag d. 15. februar 2018 kl. 9.00-12.00 

Sted FrB. 5, lok. 207 

Faste  
deltagere 

Inger Askehave (IA) 
Hans Olav Geil (HOG) 
Hanne Dauer Keller (HDK) 
Jakob Stoustrup (JS) 
Malene Gram (MG) 
Jeppe Emmersen (JE) 
Lone Vestergaard (LV) 
Lisa Krogh Christensen (LKC) – observatør 

 
Indbudte 
deltagere 

 
Pernille Lykkegaard Jensen, Kvalitetsenheden i Studieservice, del-
tog i punkt 3 

 
Afbud 

 

Referent Christina Dellgren Knudsen (CDK) 
 
 

 

Studieservice 
Fibigerstræde 10 
9220 Aalborg Ø 
 
Sagsbehandler: 
Christina Dellgren Knudsen 
Telefon: 9940 7539 
E-mail: cdl@adm.aau.dk 
 
 
Dato: 07.03.2018 
Sagsnr: 2018-021-00139 

 

 
Dagsordenspunkt og indstilling Referat Ansvarlig 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Det indstilles, at dagsordenen god-
kendes. 
 

Dagsordenen blev godkendt.   

2. Godkendelse af referat af mø-
det d. 31. januar 2018  
 
Det indstilles, at referatet godkendes 
og evt. opfølgning tages til efterret-
ning. 
 

Referatet blev godkendt med en præcisering under punkt 
3. Referatet tilrettes og lægges det på rådets hjemmeside.  

 
CDK 

3. Behandling af ansøgninger 
om udvikling af nye uddannel-
ser 2018  
 
Det indstilles, at Det Strategiske Ud-
dannelsesråd på baggrund af oplys-
ningsskemaerne drøfter og vurderer, 
om der skal arbejdes videre med ud-
dannelsesforslagene med henblik på 
udarbejdelse af endelig ansøgning om 
prækvalifikation til styrelsen. 

Pernille Lykkegaard Jensen (PLJ) fra Kvalitetsenheden i 
Studieservice deltog i punktet. PLJ præsenterede rådet for 
tendenser i prækvalifikationsafgørelser 2015-2017. Præ-
kvalifikationen har til opgave at sikre, at den nye uddan-
nelse er relevant for arbejdsmarkedet og dækker et behov 
i det samlede uddannelsesudbud. Særligt for masterud-
dannelser er fokus på, at der ikke sker forringelser af eksi-
sterende uddannelser.  
 
Rådet blev gjort opmærksom på, at fristen for ansøgning 
om prækvalifikation af nye uddannelser er ændret til d. 17. 
september 2018 (alternativt d. 1. februar 2019).   
 
Prodekanerne redegjorde kort for baggrunden for uddan-
nelsesforslagene fra eget fakultet med særligt fokus på fa-
kultetets strategiske overvejelser i forhold til det samlede 
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uddannelsesudbud på fakultetet, relation til forskningsmil-
jøer samt aftagerbehov.  
 
Det blev noteret, at man, under udarbejdelsen af ansøg-
ninger til nye masteruddannelser, skal være opmærksom 
på, at uddannelsens målgruppe er en anden end til ordi-
nære uddannelser, og det skal tydeliggøres i ansøgningen.  
 
Rådet kunne på baggrund af prodekanernes redegørelser 
konkludere, at der kan arbejdes videre med uddannelses-
forslagene i forhold til at afdække behovet for uddannel-
serne, som ikke i tilstrækkeligt omfang kan opfyldes af ek-
sisterende uddannelser.  
 
Det blev bemærket, at det, særligt for uddannelsesforsla-
gene på masterniveau indstillet af HUM, vil være den fore-
stående afdækningsanalyse af aftagerbehovet, økonomi 
samt bemanding der bliver afgørende for, om der indsen-
des en ansøgning.  
 
Såfremt der skal ansøges om uddannelserne, tilsluttede 
rådet sig følgende tidspunkter for evt. indsendelse af an-
søgninger om nye uddannelser: 
 
17. september 2018 

• Kandidat i avanceret effektelektronik 
• Master i forskningskommunikation og forsknings-

rådgivning 
• Master i psykologisk videnskabelighed og praksis 

 
1. februar 2019 

• Kandidat i byggeledelse 
• Kandidat i IT-design og applikationsudvikling 
• Kandidat i global refugee studies 
• Evt. Master i sundhedsetik 

 
Prorektor for uddannelse foretager den endelige godken-
delse om indsendelse af ansøgning om prækvalifikation på 
baggrund af det fremsendte dokumentationsmateriale. 
 

4. Udpegning af Årets Undervi-
ser til modtagelse af Det Obel-
ske Familiefonds Undervis-
ningspris 2018 (lukket punkt) 
 

Lukket punkt.  

5. Indførelse af minimumstime-
tal på AAU  
 
Det indstilles, at Det Strategiske Ud-
dannelsesråd godkender, 
 
• at det gennemsnitlige antal undervis-
nings- og vejledningstimer på AAU’s 
bachelor- og professionsbachelorud-
dannelser fra september 2020 mini-
mum er 150 timer (lektioner) pr. se-
mester fordelt på 120 timers undervis-
ning og 30 timers vejledning. 
 
• at det gennemsnitlige antal undervis-
nings- og vejledningstimer på AAU’s 
kandidatuddannelser fra september 
2020 minimum er 110 timer (lektioner) 

Rådet besluttede på mødet i d. 22. maj 2017 at nedsætte 
en arbejdsgruppe, der bl.a. havde til opgave at udarbejde 
et forslag til minimumstimetal for AAU’s uddannelser.  
 
Rådet blev på rådsinternatet ultimo januar 2018 præsente-
ret for arbejdsgruppens forslag til gennemsnitlige mini-
mumstimetal pr. semester på bachelor/professionsbache-
lor- og kandidatuddannelser på AAU. 
 
Minimumstimetallene skelner mellem undervisning og vej-
ledning, hvilket sikrer, at faglig feedback og vejledning af 
de studerende i tråd med AAU’s læringsmodel fortsat prio-
riteres højt. 
 
Rådet drøftede de gennemsnitlige antal undervisnings- og 
vejledningstimer på AAU’s uddannelser. Da der på nuvæ-
rende tidspunkt er uddannelser, der har færre timer end de 
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pr. semester fordelt på 90 timers un-
dervisning og 20 timers vejledning.  
 
• at en arbejdsgruppe fra februar til 
september 2018 udarbejder forslag til 
indarbejdelse af minimumstimetallene 
i kvalitetssikringssystemet. 
 

forslåede minimumstimetal, vil det kræve pædagogiske 
drøftelser, omprioriteringer og omlægning af eksisterende 
semestre og uddannelser for at kunne opfylde kravet. Rå-
det understregede også det økonomiske aspekt forbundet 
med dette.   
 
Rådet efterspurgte i tillæg nogle præciseringer i notatet, 
herunder tydeliggørelse af de studerendes retskrav i for-
hold til vejledningstimer samt hvad vejledning indbefatter. 
LKC tog dette til efterretning. 
 
På baggrund af rådets drøftelse og vurdering samt det 
grundige arbejde i arbejdsgruppen besluttede prorektor at 
godkende de indstillede gennemsnitlige minimumstimetal 
for AAU’s uddannelser samtidig med, at hun tog prodeka-
nernes bekymringspunkter forbundet med de økonomiske 
konsekvenser samt tidshorisonten for at nå målet til efter-
retning. 
 
Rådet kunne tilslutte sig nedsættelsen af en arbejds-
gruppe, der skal udarbejde et forslag til, hvordan de ved-
tagne minimumstimetal kan indarbejdes i det eksisterende 
kvalitetssikringssystem.  
 
Arbejdsgruppens forslag behandles i Rådet for Kvalitets-
sikring og –udvikling d. 10. september 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LKC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalitets-
enheden i 
Studieser-
vice 
 

6. Indførelse af studieaktivitets-
model på AAU  
 
Det indstilles, at Det Strategiske Ud-
dannelsesråd godkender, at 
 
• der fra februar til september 2018 på 
SAMF, TECH og SUND gennemføres 
pilotforsøg med den foreslåede stu-
dieaktivitetsmodel. 
 
• en arbejdsgruppe fra februar til sep-
tember 2018 udvikler et værktøj til 
tidsberegning af aktiviteter og udar-
bejdelse af forløbsmodel. 

En arbejdsgruppe nedsat af rådet har udarbejdet en stu-
dieaktivitetsmodel. Da studieaktivitetsmodellen ikke er af-
prøvet i praksis, indstillede arbejdsgruppen, at modellen 
afprøves i mindre pilotforsøg på SAMF, TECH og SUND.  
 
Pilotforsøgene skal vise, hvordan det giver mening at ar-
bejde med de foreslåede kategorier og dimensioner, samt i 
hvilke sammenhænge det giver størst værdi at anvende 
modellen. Derudover skal pilotforsøgene afprøve det 
værktøj, der sideløbende bliver udviklet til tidsberegning af 
de samlede aktiviteter på et semester og udarbejdelse af 
en forløbsmodel, der viser hvor meget de forskellige aktivi-
teter fylder på forskellige tidspunkter på semesteret.  
 
Resultaterne af pilotforsøgene skal vise, om der er brug for 
justeringer af modellen før den endelige vedtagelse i okto-
ber 2018. 
 
LKC er procesejer og studieaktivitetsmodellen, værktøj til 
tidsberegning af aktiviteter og udarbejdelse af forløbsmo-
del, samt en plan for implementering af studieaktivitetsmo-
dellen forelægges rådet i oktober 2018. 
 
Rådet tilsluttede sig indstilling.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LKC 

7. Igangsætning af EVU-ind-
sats: Kommissorium for kort-
lægning  
 
Det indstilles at Det Strategiske Ud-
dannelsesråd drøfter, kvalificerer og 
med eventuelle mindre tilføjelser god-
kender det udarbejdede kommisso-
rium med henblik på snarlig nedsæt-
telse af task force for kortlægning af 

Rådet drøftede på rådsmødet d. 31. januar 2018 igang-
sætning af efter-og videreuddannelsesindsatsen, indsats 
6.4 i AAU’ s strategi. Rådet godkendte herunder det fore-
lagte forslag til organisering af fase 1 af det samlede arbej-
des fire faser. 
 
Rådet kvalificerede kommissorium for task force til fase 1 
og bemærkede, at det skal fremgå tydeligere af kommisso-
rium, at der er tale om kortlægning af eksisterende og tidli-
gere udbud på AAU. Dette blev taget til efterretning og vi-
dereformidles til Kvalitetsenheden i Studieservice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LV 
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EVU-området samt igangsættelse af 
den konkrete kortlægning. 

 
Rådet nikkede til, at arbejdet med fase 1 påbegyndes.  
 

8. Kommissorium for Det Stra-
tegiske Uddannelsesråd  
 
Det indstilles, at Det Strategiske Ud-
dannelsesråd godkender det revide-
rede kommissorium og tager det til ef-
terretning. 
 

Direktionen har besluttet, at kommissorier og forretningsor-
dener for de tværgående strategiske råd og udvalg skal ty-
deliggøres, således at organer og medlemmernes manda-
ter kan kommunikeres tydeligt i alle ledelseslag.  
 
Rådet vurderede, at formuleringen af den sidste linje i det 
nye afsnit omkring medlemmernes mandat bør omformule-
res. CDK videreformidler dette til Rektorsekretariatet.  
 
Det reviderede kommissorium vil efterfølgende blive god-
kendt via email.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Rektorse-
kretariatet 
 
CDK 

9. Meddelelser (11.40-11.55) 
 
Gensidig orientering 
 

IA orienterede om, at Danske Studerendes Fællesråd 
(DSF) og Danske Universiteter vil undersøge omfanget af 
seksuel chikane blandt de studerende på landets universi-
teter. #Me Too kører nu også i medierne i forhold til univer-
siteterne. AAU overvejer at indarbejde spørgsmål om sek-
suel chikane i studiemiljøundersøgelsen, men vil i første 
omgang sikre tydelig kontaktvej for studerende, som ople-
ver seksuel chikane eller grænseoverskridende adfærd. 
Det sættes på dagsordenen i Studiemiljørådet.  
 
IA informerede om, at hun på et kommende møde i Rek-
torkollegiets Uddannelsespolitisk Udvalg vil orientere om 
AAU’s robusthedsarbejdet.  
 
HDK fulgte op på klagevejledning for AP, og rådet kom-
menterede på det vedlagte udkast. Det blev aftalt, at udka-
stet skulle til gennemsyn i Sekretariatet i Studieservice.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalitets-
enheden i 
Studieser-
vice 
 
 
 
 
 
LV 

10. Eventuelt Rådet drøftede den forestående ændring af den admini-
strative organisering på AAU  
 

 

 
 
 


