
Idéhistories Fagudvalg – Referat d. 30/11/2012 

Tilstedeværende: Niels, Thea, Sidsel, Pernille, Simon og Janni. 

 

1. Formalia 

Ordstyrer: Thea 

Referent: Niels 

-Godkendelse af referat fra d. 16/11 

OK. 

-Godkendelse af dagsordenen 

Tilføjelse af punkt 6, og tilføjelse af kandidatdelen på punkt 4. 

 

2. Eksamens-Café 

Louise bager kage, Thea skaffer kaffekander. Mail udsendes og folk kan derefter melde sig til 

diverse poster. 

 

3. Faglig Weekend 

Der er blevet snakket med Simone om et møde. Der skal besluttes om temaet, dette bliver gjort i 

udvalgsgruppen. 

 

Der er kontakt med Filosofi, og udvalgsgruppen er i stadig forbindelse. 

 

Der bliver ansøgt om støtte fra Panta Rei, dette gør udvalgsgruppen. Der er allerede blevet snakket 

om det ved et møde i fredagsbaren. Der bliver ansøgt fra UFUs aktivitetskontoudvalg, vi har en 

ansøgningsformular, den skal udfyldes og sendes inden d. 15 december. 

 

4. Studieordningen på Bachelor (kandidat) 

Vi venter med diskutering af kandidatdelen, da der er mangel på ”samling” blandt de 

kandidatstuderende, til at udføre ændringer for øjeblikket. Vi har overvejet om der skulle ske noget 



mere i eksamensperioden, såsom et par ekstra forelæsninger, dette bringes op i UFU. Skal vi selv 

gøre noget ved det, eller kan idéen luftes og blive til noget i UFU? Feedback-spil fra Theas 

kandidatstudiegrupper kan tages med og bringes op. 

 

-Udkast til SG læseplan 

Opfølgning fra udvalgsgruppen bliver udskudt. Janni kører det videre med udvalgsgruppen. 

 

5. Kort nyt fra... 

-Forretningsudvalget 

Intet nyt, men hjemmesiden skal opdateres, og administratoren skal kontaktes angående modulerne. 

-ARTS-rådet 

Intet nyt, valget var meget fint. 

-Studenterrådet 

Ikke noget nyt, stemmeprocenten fra valget var lav. 

-kbsIFI 

Holder juleferie. 

-Studienævnet og UFU 

Intet nyt, ikke noget møde endnu. 

 

6. Møder i december og januar 

I forbindelse med UFU mødet, kan der holdes formøde for at diskutere indholdet fra mødet.  

 

7. Evt. 

Forførerens Dagbog forestilling er faldet til jorden, da vi var for sent ude. Vi holder øje med 

Svalegangen, og vil melde dem om interesse i fremtidige forestillinger. 

Æstetik forløbet på 3. semester har ikke fungeret optimalt, og der har ikke været mulighed for 

evaluering, der vil blive udarbejdet en klage der tages op med Dorthe. Der skal snakkes 

evalueringer til næste semester i Fagudvalget. 



Janni har lavet en plakat for Juleeksamenscaféen, denne er printet ud og hængt op. Vi skal 

planlægge på forhånd hvilke temaer der skal være til møderne til næste semester, så vi har en plan 

vi kan se frem på og dermed reklamere med plakater på forhånd. 

 


