
 

	  

 

Fagudvalgsmøde d. 26. oktober 2012, kl. 14.15 – 

16.00 – temamøde om Studium Generale 
 
1. Formalia 

• Valg referent: Rasmus er valgt 
• Ordstyrer: Sidsel er valgt 
• Godkendelse af referat fra d. 12/10: Referatet er godkendt 
• Godkendelse af dagsordenen:  

o Det foreslås, at flytte diskussionen af Studium Generale til 
at være sidste punkt før evt.. Der er opbakning. Med 
denne ændring er dagsordenen godkendt 

• Til stede: Simon Falk, Thea Frederiksen, Cecilie Kjær Rimdal, 
Jannie Frederiksen, Ida Petersen, Esben Bruun, Niels Christian, 
Rasmus Markussen, Øjvind Arnfred, Simone Pedersen, Sidsel 
Jelved Kennild 

 
2. Opsamling på pladsproblemer 

• Forretningsudvalget har formuleret et udkast til en mail til 
ledelsen angående de pladsproblemer man oplever på 1. 
semester. Forslaget er udsendt på mail 

• Kommentarer 
o Udkastet er rigtig godt 
o Det skal rettes, at ’Vi’ er skrevet med stort  
o Der er nogle problemer med, at folk ikke tilmelder sig 

undervisningen, hvilket nogle gange betyder, at der bliver 
booket for små lokaler. Det er vigtigt, at vi også viser at vi 
selv er opmærksomme på dette, så ledelsen ikke ’giver’ os 
skylden for pladsproblemerne. Vi skal dog samtidig 
understrege, at det ikke kan være en undskyldning for 
problemer på 1. Semester, da alle her tilmeldes automatisk 

o Man kunne tilføje, at argumenter om at der er folk, der 
dropper ud som undskyldning for at overbooke, er dårligt 
fordi det går imod AU’s strategi om mindre frafald. Vi ved 



ikke om ledelsen selv har brugt dette argument, men 
derfor kan vi godt gøre opmærksom på det, så vi sikrer os, 
at de heller ikke gør det senere. 

• Forretningsudvalget indarbejder ændringerne og sender det 
endelige brev til ledelsen 

• Der opfordres til, at man sender billeddokumentation med 
 
3. Universitetsvalg 

• Thea og Rasmus informerer om valgsystemet på AU og 
Studenterrådets måde at stille op på – det er et lidt kringlet 
system som man kan sige meget til, men det er det samme 
system som til kommunalvalget. For at sikre, at Studenterrådets 
spidskandidater Benjamin Bilde og Heidi Klokker bliver valgt og 
for at vise, at Studenterrådet også er fagudvalgene opstiller man 
lokale støttelister.  

• Vi laver en støtteliste for filosofi og idéhistorie og skal derfor 
finde 2 fra idéhistorie, der gerne vil stile op. Det de skal gerne 
være kandidater, der både er kendte på bacheloren og 
kandidaten 

• Sidsel og Thea vil gerne stille op og der er opbakning til dem 
• Budskaber: 

o Noget omkring pladsproblemer 
o Noget omkring at man skal bevare fredagsbarerne 
o Rasmus går videre emnerne og formulerer de præcise 

budskabe 
 

 
4. Kort nyt fra... 

• Forretningsudvalget 
o Hjemmesiden er blevet oprettet, men der er ikke sat noget 

på den endnu. Det kunne være fedt, hvis der blev 
mulighed for at debattere og kommentere på siden – 
forretningsudvalget går videre med dette 

o Ellers har man lavet dagsorden og mail angående 
pladsproblemer 

o Det kommenteres, at forretningsudvalget er sejt!! 
• Artsrådet 

o Laver efterårskampagne om undervisningsmiljø. Der 
kommer bl.a. en fotokonkurrence, hvor man skal tage et 



billede af det dårligste og det bedste undervisnignsmiljø. 
Der opfordres til, at 1. argang sender deres billeder ind! 

o Man er ved at arrangere foredrag om stress, Studienævns 
og UFU-seminar og valgkamp.  

o Der er Artsrådsmøde d. 30. Oktober – alle er velkomne! 
Man kan bl.a. høre Bejamin Bilde fortælle om arbejdet i 
bestyrelsen. 

• Studenterrådet 
o Forbereder valgkamp. 
o Politikkonference d. 9-11. Alle opfordres til at tage med. 

Jakob Ruggaard der læser idéhistorie stiller op som 
formand og Rasmus Markussen stiller op til én af de to 
næstformandsposter. Ud over valg til poster skal der 
diskuteres spændende politik og vedtages vigtige papirer! 
Tilmelding skal ske ved at skrive til Bo Tranbjerg fra 
Studenterrådet på bo@sr.au.dk 

• kbsIFI 
o Intet nyt 

• Studienævnet og UFU 
o Undervisningstilmelding er vigtig! Der er problemer med, 

at folk ikke melder sig til og det kan have konsekvenser 
for, hvilke lokaler, der bliver bookede.  

o Studienævnene har nogle penge til rådighed og Øjvind har 
sat sig i det udvalg, hvor de uddeles. Der er opbakning til, 
at vi forsøger at søge penge til faglig weekend! Der skal 
laves et bilag med motivation og cirka-omkostninger 

o Fredagsbaren vil gerne bidrage til faglig weekend, hvis de 
får et overslag på, hvad weekenden kommer til at koste  

o Den nedsatte gruppe til faglig weekend, som blev nedsat til 
semesterets første møde er ansvarlige – Sidsel er ansvarlig 
for at samle gruppen 
 

 
5. TEMA! Studium Generale I & II 
v. Sidsel (2011) og Cecilie (2010) 

• Cecilie har lavet et kompendium med studieordninger og 
forskellige læseplaner. Cecilie foreslår at diskutere indholdet ift. 
hvad der står i studieordningen.  

• Pointer i diskussionen  



o Man bruger for meget tid på de to forløb – man kunne slå 
forløbene sammen og få mere tid til filosofihistorie 

o Der bliver givet et for ensidigt en billede af idéhistorie i 
fagene 

o Tiden bliver ikke udnyttet godt nok i forløbene 
o Der mangler generel videnskabsteori 
o For meget med grupper og plancher  
o Folk synes generelt, at den læseplan, som Theas årgang 

havde er sej. Det foreslås, at man kan bruge dette forløb 
som skabelon til SG1, og så lave et mere 
idehistoriefokuseret forløb som SG2. Det bemærkes at det 
dog godt kan være svært stof at læse videnskabsteoretisk 
stof på 1. semester og at det er måske bedre at skyde det 
til SG2. Det foreslås at imødekomme dette ved at gøre 
tekstmængden lidt mindre og så evt. vende tilbage til 
nogle af teksterne i SG2 

o Der er for meget gruppearbejde på SG 1  Det bemærkes 
dog samtidig, at forskellige undervisningsformer er en god 
ting. Der er dog enighed om, at det er et problem at bruge 
dyrebar forskertid på gruipearbejde, hvor man ikke er i 
dialog/får noget fra sin underviser. Gruppearbejde bør 
foregå i instruktortimer, som arrangeres i systematisk 
sammenhæng med timerne med forskerne. 

o Det foreslås at tilbagemelding på skriveøvelser ligges uden 
for timerne!  

o Det foreslås at man ligger alle de praktiske ting, såsom 
skriveøvelser over i filosofihistorie 1 for at have mere plads 
til teori 

o Der skal også gøres noget ved SG 2 forløbet, så det ikke 
kun præsenterer én retning idéhistorie, men både 
inkluderer poøk-idéhistorie, æstetik, videnskabs historie, 
osv. Det bemærkes at æstetikforløbet allerede indeholder 
metodiske overvejelser. Det bemærkes samtidig, at det 
kan være godt, at have alle retninger repræsenteret i 
samme forløb, så de kan komme ’i dialog’ med hinanden 

o Vi ikke må reducere metode til nogle metoder man 
applicerer på noget materiale – metode handler også om 
hele tilgangen til idéhistorien på et filosofisk niveau 

• Konklusion – vi skal arbejde videre på 3 punkter 



o 1. Læseplanen på SG1 skal strammes op med 
udgangspunkt i ’Theas’ læseplan mhp. at stramme faget op 
og få videnskabsteori ind i det 

o 2. Læseplanen på SG2 skal revideres og gøres bredere. 
Samtidig skal der være fokus på samtidsidéhistorie i en del 
af forløbet 

o 3. Tiden skal generelt udnyttes bedre, bl.a. ved at man får 
tilbagemelding på skriveøvelser udenfor timerne og at man 
laver gruppearbejde i instruktortimer 
 

• Jannie, Jakob, Esben og Rasmus melder sig til at lave et 
udkast til nye læseplaner mm. Man offentliggør tidspunktet for, 
hvornår de holdes møde, så andre interesserede kan komme 
med. Udspillet skal præsenteres på fagudvalgsmødet d. 23. 
november 

 
6. Evt. 

• Der spørges til, hvordan man kan få mere information om, 
hvordan man bruger RefWorks. Man kan henvende sig til 
biblioteket for at få stablet et kursus på benene 

• Det kunne være fedt at få et forum på nettet, hvor man kan 
diskutere faglige ting. evt. gennem hjemmesiden. Esben allierer 
sig med forretningsudvalget og ser på mulighederne! 

 


