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Referat af møde i Studienævnet for Efteruddannelse i læring og filosofi den 28. september 2021 

 

Deltagere: Anja Overgaard Thomassen, Nanna Friche, Lone Hersted, Susanne Brandt Bjerregaard, Maj-Britt 

Skovhus, Inger-marie Brun, Merete Nielsen, Steen Nielsen, Kathrine Vognsen og Janice Vester (referent).  

Morten Ziethen deltager fra kl. 10.   

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

Ad 2. Godkendelse af referat for ELF møde den 23. august  

Bilag: Referat fra mødet 

Godkendt 

Opfølgning: 

Lægges på hjemmesiden 

Ad 3. Siden sidst 

• Informationsmøder afholdt online d. 21. september 2021. Tilmeldte: MLP 18, KREA 13, PROF 26, 

LOOP 58 

o For prof fungerer de digitale informationsmøder godt. Det er et fint og næsten omkostningsfrit 
medie at reklamere igennem. Nanna foretrækker de fysiske. Virker som et bedre vejlednings-
rum, men det funger ok. Lægge op til, at de studerende kontakter fagansvarlige efter informati-
onsmødet, hvis der fortsat er usikkerhed eller noget, man ikke har fået svar på. Mange er i tvivl 
om, hvilken master, der er den rette at vælge.  

o Ved fyraftensmøderne skal det tydeliggøres at der er en halv time til spørgsmål efterfølgende.  
 

• Digitale læringsmål: status på arbejdet med implementering og den videre proces 

• Semesterråd: jf. punkt tidligere behandlet på studienævnsmøder, da er semesterråd nu i implemente-
ringsfasen. Der mangler fra MDO, MLP, KREA  

• MLP brochure: der er udarbejdet en ny og opdateret brochure – er på vej i trykken 

• Ekstraordinære markedsføringstiltag frem til 31.12.2021. Optagelser og testimonials 

• Godt optag på MDO 

• Godt optag på enkeltfag MPL, men der er ønske om flere på 1. semester.  

• Master i it lederen, 17 hele fagpakken, 2 enkeltfag og 3 på masterspeciale.   
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Ad 4. ”Masteruddannelse til fremtiden” – Podcast serie for masteruddannelser 

Indstilling: På Master i Pædagogisk ledelse er man startet ud med at lave Podcasts. Den idé har nu bredt sig, 

og der har åbnet sig mulighed for at udbygge konceptet således alle vores masteruddannelser kan indgå. Der 

arbejdes på at udvikle et format inkl. logo etc.Studienævnet bedes forholde sig til:- Brugen af ressourcer 

på at lave podcasts- Hyppigheden hvormed der 

udarbejdes podcasts 

I foråret 2021 blev der afsat ekstra midler til markedsføring. Der er lavet to podcasts for MPL, og der arbejdes 

videre med tiltaget for at brede det ud til de øvrige masteruddannelser 3-4 om året fordelt på alle uddannelser 

(en pr. kvartal). Dette afhænger dog af, hvor mange midler, vi har til rådighed. Kan laves af både undervisere, 

studerende eller de virksomheder, der sender de studerende på uddannelse. På MPL er der lavet to podcasts 

som er tænkt ind i en serie. Emnet er; Hvad er det Pædagogisk ledelse kan som pædagogisk disciplin. PROF 

har også indvilliget i at deltage i arbejdet. MPL har et godt og positivt indryk af arbejdet med det bureau, der 

bruges. Den første podcast er ikke helt færdig, og der mangler at blive truffet beslutning om, hvor den skal di-

stribueres (spotify, LinkedIn, AAU connect el.). De timer underviserne bruger på arbejdet er der ikke taget stil-

ling til på nuværende tidspunkt, men de undervisere, der har arbejdet med podcast oplyser, at det ikke er en 

tidssluger. På MPL er der brugt en times tid til forberedelse, ud over den tid, der er brugt til optagelse, så ikke 

noget, der opleves som særligt ressourcekrævende. Det er bureauet, der laver redigering mv. Der kan ikke ga-

ranteres, at der kan ydes timer for det. Der kan gives midler til arbejdet, men det kan være, at det skal ske med 

underviser goodwill. Det er en investering i tid, og hvis det afføder flere studerende, så kan det være, at det på 

sigt kan afføde timer til de undervisere, der lægger timer i det. Det koster ca. 10.000 kr. for en podcast på 20 

min.  

- Markedsføring af uddannelserne. Lone vil gerne se planen for LinkedIn osv. 

- Informationsmøder og fyraftensmøder optages ikke, og derfor kan de kan ikke tilgås efterfølgende. Forslag 

om at lægge dem online i 30 dage efter informationsmøder og fyraftensmøder. Der kan være noget om-

kring GDPR, vi skal være opmærksomme på, så måske kan man nøjes med selve introen. Måske var det 

bedre, at man lavede en indtalt intro til uddannelsen med de slides, der bruges. 5 min. om fagligt oplæg om 

uddannelsen. 

Ad 5. Dimission 

Planlægningen af den kommende dimission i januar skal snart sættes i gang. Derfor er det relevant, at vi får 

lagt en plan for det videre arbejde med at planlægge arrangementet. 

På MPL vil de gerne holde det for sig selv. De er færdige om sommeren. MDO er også færdig om sommeren, 

men det er svært at afvikle MPL og MDO sammen, da de udbydes på to campus. Eventuel kan man afvikle ta-

lerne sammen online, og der efter gå hver til sit med et fysisk fremmøde på hvert campus. Der arbejdes videre 

på en løsning for uddannelserne, der afslutter om sommeren.   

På PROF, MLP og LOOP afvikles dimissionen samlet som vanligt. Det har givet god stemning og en følelse af 

samhørighed, og af at være en del af noget større. Afholdes i januar 2022. Udgangspunktet er, at den afholdes 

som før corona. De studerende må tage en med hver. 

Ad 6. Aftagerpanel 

Bilag: Referat fra sidste møde. 
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Der afholdes møde med aftagerpanelet d. 4.10.2021. Mødet afvikles online og gennemføres i samarbejde med 

LIO studienævnet.  

Det er primært dagstudierne, der er fokus på på mødet. Der er lavet udkast til dagsorden. Fokus fra masterud-

dannelserne er udvikling i optag og ønske om input omkring digitale læringsmål.  

Ad 7. Eventuelt 

- Den nye master i it-studieordning er lagt online. Der kommer ændringer til et af modulerne på it-lederen som 

skal lægges ind.  

- Mulighed for Online eksamen. Studienævnet afvikler eksamen fysisk, men de studerende kan søge om at del-

tage online via dispensation. Hvis censorer må deltage online skal det meldes ud fra central hånd (Morten).  

- Webshops til bestilling af forplejning til masteruddannelser – fungerer ok.  

- Kids hjemmeside 0-18 år. Julie og Nanna er i gang med at opdatere den. Måske kan man der inde lave links 

til de uddannelser de enkelte forskere er tovholdere på.  

- Krus og blokke – skal bestilles, så vi har til nye 1. semester. Maj-Britt kigger på det. 


