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Cecilie(2010),	  Sidsel	  (2011),	  Rasmus	  (2010),	  Christian	  (2012),	  Ida	  (2012),	  Janni	  (2010),	  Niels	  (2012),	  Simon	  

(2012)	  og	  Thea	  (2007)	  (plus	  et	  par	  stykker	  mere,	  som	  hverken	  referenten	  eller	  hende	  den	  gamle	  der	  nu	  
skriver	  det	  rent	  fik	  navnene	  på...)	  	  

	  

1. Formalia	  
Sidsel	  er	  valgt	  som	  ordstyrer,	  Simon	  Felding	  er	  referent	  

Referatet	  fra	  den	  28.0912	  blev	  godkendt	  
Dagsordenen	  blev	  godkendt	  uden	  tilføjelser	  
	  

2. Idehistorisk	  forening	  
a. Thea	  sender	  deres	  ansøgning	  videre	  med	  et	  held	  og	  lykke	  fra	  fagudvalget	  

	  

3. Opsamling	  på	  fagkritik	  
	  
Se	  referatetet,	  det	  ligger	  i	  facebook-‐gruppen	  og	  sendes	  med	  ud	  med	  referatet	  fra	  dette	  møde.	  

	  
Der	  var	  ikke	  så	  mange	  som	  vi	  gerne	  villle	  have	  haft,	  men	  god	  stemning	  og	  meget	  engagement.	  	  

	  
Emner	  der	  kan	  arbejdes	  videre	  med:	  
Filosofi	  i	  det	  20’ende	  århundrede.	  Tysk	  idealisme.	  Evt.	  	  

Problemer	  HUMFAG.	  Underviserne	  tager	  det	  ikke	  seriøst.	  	  
Idehistorie	  i	  kontekst.	  Evt.	  som	  en	  del	  af	  studium	  generale.	  	  
Studium	  generale	  1	  og	  2	  skal	  kondenseres,	  så	  der	  kan	  blive	  plads	  til	  fx	  idéhistorie	  i	  kontekst.	  	  

Studium	  generale	  2	  SKAL	  dække	  alle	  humanistiske	  videnskabsteoretiske	  	  positioner.	  	  
	  
Vedtaget:	  

a. 	  Vi	  udarbejder	  et	  forslag	  til	  hvordan	  et	  studium	  generale	  forløb	  kan	  se	  ud.	  Ansvarlig:	  Sidsel	  og	  
Cecilie.	  Temadrøftelse	  til	  næste	  fagudvalgsmøde.	  Gerne	  instruktor	  til	  studiumgenerale	  2	  

b. Det	  forslåes	  i	  UFU’en,	  at	  der	  oprettes	  HUMfag	  i	  henholdsvis	  Tysk	  idealisme	  og	  filosofi	  i	  det	  

20århundrede.	  	  
c. Vi	  skubber:	  

a. Sekundærlitteratur	  og	  generel	  perspektivering	  af	  vores	  uddannelse.	  

b. Drøftelsen	  af	  kandidatuddannelsen	  og	  hvordan	  vi	  får	  flere	  kandidater	  (herunder	  hvad	  
der	  skal	  ligge	  på	  4.	  semester)	  
	  

4. Et	  mere	  synligt	  fagudvalg	  
Vi	  er	  relativt	  mange	  i	  fagudvalget,	  men	  vil	  gerne	  være	  flere.	  Der	  kan	  være	  flere	  årsager	  til	  at	  folk	  
ikke	  dukker	  op:	  

a. For	  førstesemester	  studerende	  er	  det	  ret	  overvældende,	  at	  der	  er	  så	  mange	  ting	  man	  kan	  	  
engagere	  sig	  i.	  	  



b. For	  andre	  kan	  det	  virke	  som	  en	  lukket	  klub.	  	  

c. Vi	  skal	  have	  folk	  til	  at	  forstå,	  at	  det	  er	  frivilligt,	  at	  der	  ikke	  forventes,	  at	  man	  tager	  ansvar	  i	  noget	  
nævneværdigt	  omfang.	  	  

d. Temamøder	  er	  en	  god	  ide!	  	  

	  
Handling:	  
Vi	  laver	  temamøder,	  gør	  os	  mere	  synlige	  via	  plakater,	  hjemmeside	  og	  facebook	  og	  bruger	  et	  sprog,	  

der	  ikke	  afskrækker,	  men	  heller	  ikke	  udfladiger	  vores	  projekt.	  
	  
Thea	  spørger	  Bjarke	  Paarup	  om	  vi	  må	  få	  penge	  til	  kage.	  

	  
5. Kort	  nyt	  

a. Forretningsudvalg	  
i. Er	  i	  gang	  med	  klagen	  over	  manglen	  på	  plads.	  Der	  er	  taget	  billeder,	  men	  mailen	  er	  

ikke	  helt	  færdig.	  
ii. Hjemmeside	  på	  studerende.au.dk/arts	  er	  på	  vej	  

iii. Der	  er	  oprettet	  en	  gruppe	  på	  face,	  hvor	  referater	  mv.	  ligeledes	  uploades	  
https://www.facebook.com/groups/278310342285503/	  

b. Artsrådet	  
i. Kører	  efterårskampagne	  

1. Bedre	  undervisningsmiljjø	  

ii. Er	  med	  til	  Kulturnat	  sammen	  med	  HUMBUG	  
iii. Arrangementer	  på	  vej:	  

1. Seminar	  om	  ’Mindre	  stress’	  

2. Seminar	  om	  Studienævns	  og	  uddannelsesfagudvalg	  	  
iv. Næste	  møde	  er	  30.	  oktober	  kl.	  18.	  Tema:	  Valg.	  
v. Alle	  ARTSrådsarrangementer	  opreklameres	  så	  vidt	  muligt	  og	  uden	  for	  meget	  spam	  

via	  fagudvalgsmailen.	  	  
c. Studenterrådet	  

i. No	  info	  

d. kbsIFI	  
i. No	  info	  

e. UFU	  og	  SN	  
i. Der	  diskuteres	  filosofis	  metafysikeksamen,	  men	  ikke	  noget	  om	  idehistorie.	  
ii. Cecilie	  undersøger	  hvordan	  man	  bliver	  medlem	  af	  AULA-‐gruppen	  for	  UFU’en	  

6. Evt.	  	  

a. Næste	  møde	  26.10.12	  kl.	  14.15	  


