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Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. systemunderstøttelse af projektorienterede forløb

I overensstemmelse med den i Udvalget for Uddannelse vedtagne skabelon til
Beskrivelse af delprocesser og opgaver i forbindelse med projektorienterede forløb
af 4. oktober 2016, skal der for alle bachelor- og kandidatuddannelser, hvor indgår
mulighed for projektorienterede forløb foreligge en godkendt proces- og
opgavebeskrivelse senest ved udgangen af 2017.
Ansvar for godkendelse af proces- og opgavebeskrivelser påhviler, i regi af Udvalget
for Uddannelse, fakulteternes pro-dekaner for uddannelse.
Videre forløb
Parallelt med den kvalitetssikring af projektorienterede forløb som følger af ovennævnte implementering, udestår fortsat et arbejde med at sikre systemunderstøttende foranstaltninger vedr. projektorienterede forløb. Det drejer sig om:
a) Kvalificering af ledelsesinformation;
b) Suppleret med en fælles blanketløsning til brug for fakultetsadministrationer
i arbejdet med studerendes ansøgninger om godkendelse af projektorienterede forløb;
c) Afklaring af muligheden for etablering af et fælles AU-website vedr. projektorienterede forløb, der bl.a. tydeliggør de juridiske og økonomiske rammer
for studerende og projektsteder samt giver eksempler på ’best current practice’;
d) Set-up for evaluering af projektorienterede forløb, herunder mulighed for én
fælles løsning på tværs af hovedområder.
Konkrete opgaver:
Vedr. (a): ved brug af en eksisterende funktionalitet i STADS-systemet afprøves registrering af data til brug for ledelsesinformation om projektorienterede forløb. Registrering heraf iværksættes i efterårssemesteret 2017 via udvalgte uddannelser på
hvert hovedområde. Registrering af data forestås af decentrale studieadministrative
enheder i tæt samarbejde med AU Uddannelse, Studiesystemer (v./Orla Hoppe).
Målet er at afdække om der er særlige administrative udfordringer forbundet med registrering af ønskede data med henblik på at forestå hensigtsmæssige modifikationer
før registrering af data fra forårssemesteret 2018 planmæssigt udbredes til samtlige
bachelor- og kandidatuddannelser, hvor indgår mulighed for projektorienteret forløb.
Vedr. (b): arbejdsgruppen afklarer om etablering af en midlertidig blanketløsning for
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studerendes ansøgninger om projektorienterede forløb er en mulighed i perioden
frem til en blanketløsning lader sig etablere i regi af workzone.
Målet er at få iværksat en fælles blanketløsning snarest muligt, dog senest i efteråret
2018.
Vedr. (c): arbejdsgruppen drøfter websitets organisatoriske placering og indhold inklusive udarbejder beskrivelse(r) hertil.
Målet er etablering før forårssemesteret 2018 af et fælles AU-website henvendt til
studerende og projektsteder med information om muligheder og vilkår i forbindelse
med projektorienterede forløb.
Vedr. (d): arbejdsgruppen udarbejder i efteråret 2017 et (fleksibelt) koncept til brug
for evaluering af projektorienterede forløb fra forårssemesteret 2018. Som del af
dette arbejde afdækkes muligheden for en fælles AU-systemunderstøttelse af evaluering af de projektorienterede forløb.
Sammensætning af arbejdsgruppen
Arbejdsgruppen sammensættes med prodekan Per Andersen som formand. Der
indstilles fra formanden/udpeges fra hvert hovedområde desuden en/to
hovedområderepræsentanter med indsigt i og ansvar for administration og
registrering af projektorienterede forløb.
Forslag: Maja Kjær Sloth/Aske Dahl Sløk (ARTS), Marian Holmslykke/Michael
Mejlgaard Udby (BSS), Henriette Noe (Health), Kim Kusk Mortensen ST.
Arbejdsgruppen sekretariatsbetjenes af Ole Henckel AU Uddannelse,
Uddannelsesstrategisk Sekretariat. Orla Hoppe AU Uddannelse, Studiesystemer
indgår også i arbejdsgruppen.
Tidsplan
Første møde i arbejdsgruppen afholdes efter planen primo maj 2017. Foranlediget af
yderligere 2-3 møder før og umiddelbart efter sommerferien ventes gruppens arbejde
med identifikation af og forslag til de skitserede systemunderstøttende
foranstaltninger afsluttet ultimo 2017, således at afrapportering kan inddrages i
Udvalget for Uddannelses planlægning af 2018.

Side2/2

