
 

Referat                                          
  
 
Møde Det Strategiske Uddannelsesråd 

Dato og tid Mandag d. 30. april 2018 kl. 12.00-14.30 

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 

 
Maria Trabjerg fra Campus Service og Heidi Linnemann Prehn fra 
Kvalitetsenheden i Studieservice deltog i punkt 3, og Helle Thom-
sen fra Studieservice deltog i punkt 4 og punkt 5 

 
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: 09.05.2018 
Sagsnr: 2018-021-00139 

 

Dagsordenspunkt og indstilling Referat Ansvarlig 

1. Godkendelse af dagsorden  
 

IA indledte mødet med at kvittere positivt for prodekanernes præ-
sentation af uddannelsesberetningerne for direktionen.  

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Endelig godkendelse af refe-
rat af mødet d. 22. marts 2018  
 
Det indstilles, at referatet godkendes 
og evt. opfølgning tages til efterret-
ning. 
 

Referatet blev godkendt, og der blev givet en status på bemanding 
af den arbejdsgruppe, som skal forestå forundersøgelsen knyttet 
digitaliseringsstrategiens indsats vedrørende digitalt understøttet 
læring i praksis (punkt 3 i referatet). Prodekanerne blev bedt om at 
melde tilbage til JS ved udgangen af uge 18 angående forslag til 
bemanding.   
 
Referatet lægges på rådets hjemmeside.  

 

 

Prodeka-
ner 
 
 
CDK 

3. Afrapportering på studiemil-
jøområdet 
 
Det indstilles, at Det Strategiske Ud-
dannelsesråd tager afrapporteringen 
til efterretning. 

 

Koordinator for studiemiljø i Campus Service Maria Trabjerg (MT) 
og områdeleder for Kvalitetsenheden i Studieservice Heidi Lin-
nemann Prehn (HLP) deltog i punktet.  
 
Som led i AAU’s bestræbelser på løbende at forbedre det fysiske 
studiemiljø er der i universitetets kvalitetssikringssystem udarbej-
det en proces for opfølgning på området. Denne proces skal bl.a. 
sikre gode kommunikationsveje mellem uddannelserne og Cam-
pus Service (CAS) omkring forbedringer af det fysiske studiemiljø. 
CAS har netop forestået dialogmøder med prodekanerne for ud-
dannelse og IT Services. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

For at synliggøre og videndele omkring de indsatser, der iværk-
sættes for at forbedre studiemiljøet, udarbejder CAS årligt oversig-
ter over tiltag på området samt resultaterne heraf, herunder ny-
byggeri og ombygninger, inventarudskiftning, etablering af loun-
ges, forbedring af indeklima, etablering af eludtag til studiearbejds-
pladser, forbedring af akustik m.v. 
 
MT præsenterede rådet for rapporten ved en gennemgang af for-
bedringerne foretaget i 2017 samt orientering om forbedringer, der 
vil blive arbejdet videre med i 2018.  
 
MT tilføjede, at studerende har ytret behov for pc-skærme ved stu-
diearbejdspladserne. JS bemærkede, at en del af digitaliserings-
strategien skal se på studiearbejdspladser og digitalisering.  

Rådet modtog rapporten positivt og understregede vigtigheden af, 
at de studerende modtager tilbagemelding om forbedringerne. Rå-
det foreslog en video på de sociale medier, som viser de konkrete 
forbedringer. MT tog dette til efterretning. 

I henhold til proceduren vil CAS sende rapporten til fakulteterne til 
orientering og evt. supplering til fakulteternes egne tilbagemel-
dingsprocedurer på området. I tillæg foreslog prodekanerne at 
lade studienævnene drøfte rapporten. 

Årsrapporten vil også blive præsenteret for Studiemiljørådet på 
næstkommende møde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAS/MT 
 
 
Kvalitets-
enheden i 
Studieser-
vice 

4. Ansøgninger om adgangsbe-
grænsning  

 
Det indstilles, at Det Strategiske Ud-
dannelsesråd tager ansøgningerne til 
efterretning og kommer med evt. be-
mærkninger til indstillingen til Rektora-
tet. 

Områdeleder for Sekretariatet i Studieservice Helle Thomsen (HT) 
deltog i punktet. 
 
Sekretariatet i Studieservice udsendte d. 2. januar 2018 skema og 
procedure for ansøgning om ny adgangsbegrænsning til optag 
2019 samt ledighedsstatistik på hovedområderne (inkl. notat om 
overordnede tendenser i ledighed udarbejdet af Ole Garsdal Han-
sen fra Økonomiafdelingen i Fælles Service).  
 
HT orienterede rådet om, at Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige 
Fakultet har ansøgt om ny adgangsbegrænsning på henholdsvis 
bacheloruddannelsen i teknisk videnskab (bioteknologi) i Aalborg 
og diplomingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi i Aalborg. 
 
Der har været en stor stigning i optaget på bacheloruddannelsen i 
bioteknologi, og det primære formål med indførelsen af adgangs-
begrænsning er at sikre, at antallet af VIP-ressourcer svarer til an-
tallet af studerende på uddannelsen. For diplomingeniøruddannel-
sen er adgangsbegrænsningen et forsøg på at handle på forkant 
og sikre, at der ikke optages flere på uddannelsen, end der er vej-
ledningsmæssig kapacitet til at uddanne.  
 
Rådet havde ingen bemærkninger til ansøgningerne, og de blev 
godkendt af IA. 
 
HT orienterer fakultetet og Optagelsen i Studieservice og sætter 
gang i den videre proces.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HT 

5. Meddelelser  
 

 
 

IA orienterede om mødet med Uddannelses- og Forskningsmini-
steriet d. 10. april 2018 vedrørende processen for indsamling af 
data til henholdsvis Uddannelseszoom og kvalitetsmålingen knyt-
tet til bevillingssystemet. Ministeriet vil anvende det finske koncept 
LEARN og slå de to indsamlinger sammen med en forventet spør-
geramme på ca. 40 spørgsmål. Epinion er udvalgt til at forestå un-
dersøgelsen. Herudover får universiteterne mulighed for at tilkøbe 
institutionsspecifikke spørgsmål. Man foreslog på mødet en evt. 
samkøring med universiteternes egne studiemiljøundersøgelser 
og svar herpå afventes.  

 



 

 
Danske Studerendes Fællesråd (DSF) og Danske Universiteter 
udsender d. 3. maj 2018 spørgeskemaundersøgelse angående 
krænkende adfærd. Undersøgelsen skal afdække de former for 
krænkende adfærd, de studerende oplever. Dertil er AAU ved at 
lægge sidste hånd på den politik, der skal være gældende for AAU 
på området. 
 
HUM indsendte pr. 1. februar 2018 ansøgning om prækvalificering 
af masteruddannelsen i datadrevet organisationsudvikling og –læ-
ring. Ansøgningen er indstillet til et afslag, og HUM har formuleret 
en indsigelse, som er fremsendt til styrelsen.  

Styregruppen for ændret administrativ organisering drøftede ar-
bejdsgruppernes situationsanalyser på styregruppemødet d. 24. 
april 2018, og alle analyser blev godkendt. 

HT orienterede rådet om studietidsforlængelse ved 2-fagskombi-
nationer inden for gymnasiefagrækken. Der var efterfølgende en 
drøftelse af emnet og håndtering af sagen. 
 
JS orienterede om TECH’s projekt om digitalisering af undervis-
ningen. Projektet er rullet lidt tilbage, idet dele af projektet hører 
under udmøntning af digitaliseringsstrategi, og dermed er der en 
ny organisering omkring initiativet. JS har indkaldt prodekanerne til 
møder.  

6. AAU i det universitetspoliti-
ske landskab 
 
Det indstilles, at Det Strategiske Ud-
dannelsesråd tager orienteringen til 
efterretning. 
 

IA præsenterede rådet for den gennemgang af en række nøgletal 
for universitetssektoren og AAU, som også AAU’s bestyrelse er 
blevet præsenteret for. Nøgletallene placerer på forskellige måder 
AAU i det universitetspolitiske landskab.  
 
Rådet tog præsentationen til efterretning.  

 

 

7. Eventuelt  
 
 

TECH, ENG og SUND ønsker at få opprioriteret understøttelsen af 
LINUX operativsystemet ved digital eksamen. LV orienterede om, 
at sagen tidligere har været drøftet med de øvrige universiteter, 
som indgår i samarbejdet, og at AAU her er udfordret af, at de øv-
rige universiteter ikke ser et behov for denne understøttelse. LV vil 
tage sagen op igen med Studie-IT i Studieservice.  

JS orienterede om et TECH projekt om ligestilling, hvor man er 
blevet opmærksom på, at der anvendes uhensigtsmæssig sprog-
brug ved reference til kvindelige og mandlige studerende. Her skal 
man være opmærksom på enten at anvende referencen ’kvinder 
og mænd’ og ikke ’piger og mænd’.  

Rådet blev gjort opmærksom på, at der stadig er ledige pladser til 
Undervisningens Dag i Aalborg.  

 
 
 
 
 
 
LV 

 


