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8 november  2011  kl. 18.00 
Artsrådsmøde, Nobelsalen 
 
 

DAGSORDEN 

  
1. Formalia (20 min.) 

1.1 Godkendelse af dagsorden 
1.2 Godkendelse af referat fra Artsrådsmødet 11. oktober (Bilag 1) 
1.3 Valg af ordstyrer 
1.4 Valg af referent 
1.5 Navnerunde: 
 
Andreas Filosofi, Lukas Spansk, Rikke Spansk, Dorthe Cand ped. Lea Uddan-
nelsesvidenskab, Aske Uddannelsesvidenskab, Mads Japan studier, Sasha Ki-
na studier, Hardu kinesisk, Sally, Laura, Liv, Søren Uddannelsesvidenskab, 
Simon Teologi, Bo religionsvidenskab, Anne Filosofi, Jacob Idéhistorie, Sune 
Klassisk Arkæologi, Sarah oplevelsesøkonomi, Line engelsk, Charlotte En-
gelsk, Mette Engelsk, Maja Filosofi, Jens Teo, Anne Sofie Teologi, Dorthe Re-
ligionsvidenskab, Rasmus Idéhistorie, Vibe Lingvistik, Sarah Antropologi, 
Ditte Antropologi.  
 
2. Arts Flytninger (30) 
2.1 Fagudvalgsrunde med fokus på flytning 
 
Andreas fra FU fortæller om Forretningsudvalgets strategi i flytnings proces-
sen. Prodekan for Uddannelse (Marianne) har sagt på et dekan møde at hun 
er med på der ikke skal ske forringelser. Forretningsudvalget (FU) snakker 
sammen med Jacob fra SR, og meget af vores information ender i den task-
force der rent faktisk tager beslutningen. Det som FU gerne vil have fra de 
forskellige fagudvalg er helt konkrete fakta på hvad de forskellige fag har af 
lokaler, hvilke foreninger der bruger dem, og hvad de som minumum har 
brug for (læs: hvad de forskellige fag har nu). Det er vigtigt at melde ind til 
FU, og FU skal nok prøve at kontakte alle fagudvalg. Der har også været møde 
med Christian fra Studenterlauget, og der kommer fortsat til at være kommu-
nikation med dem for at undgå vi træder hinanden over tæerne.  
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2.2 Hvad er der af nyt på de forskellige områder? 
 
Antropologi: De er først lige kommet rigtig i gang i gang. Der har været lidt 
gået stå i den. Administrationen er blevet flyttet, men de studerende er stadig 
på Mosgaard. Det er de rigtig træt af. De har lige fået at vide at de skal afleve-
re eksamen inde i byen. Arkæologerne vil ikke aflevere inde i byen, så de har 
skrevet en klage. Netværks agtig er det svært, da de føler de har mere til fælles 
med folk inde i byen. Lea ved at de nok skal have specialepladser inde på 
Trøjborg. 
 
Lingvistik: De flytter, de skal være sammen med sprogfagene. Det er de glade 
for, men er ikke rigtig blevet involveret i det hele. De studerende har brokket 
sig, men nu bliver de inviteret til de relevante møder. Først fik de ikke noget 
studenter lokale, men efter at de har råbt og skreget ser det ud som om det er 
ved at være på plads med det. De skal flytte d. 8 december, og det ser ikke ud 
som om det har affekt på eksamen. De bruger dog sprogbibliotek som flytter 
mens de har eksamen, så det er lidt træls. De har hørt rygter om at de måske 
skal flytte igen efter et halvt år. De ved ikke om det er et trick eller hvad. De 
har et aktivitets udvalg hvor der møder cirka 50 % op af deres elever. 
 
Filosofi og Idéhistorie: IFI har været glade da de ikke troede de skulle flytte. 
Nu er der dog lidt uro omkring hvorvidt de skal flytte. Ledelsen på IFI er dog 
med på at det skal de selvfølgelig ikke! Der bliver lavet noget faglig weekend 
sammen Idéhistorie og Filosofi sammen. Der kører noget mentor ordning og 
studiegruppe projekt på begge fag. 
 
Religionsvidenskab: Deres største problem er at de ikke kan få deres køleskab 
til at fungere. Der ud over er de i gang med ny studieordning. Den skal dog 
godkendes i studienævnet. Efter det kommer valget. Omkring figenbladet så 
ser det ud som om at det har fået en bevilling til 2012. Historie spørger om de 
skal flytte bibliotek, men ingen ved det. Det er måske bare rygter. 
 
Teologi: Der er mega mange rygter. De er alle sammen forskellige, og ingen 
ved noget. Måske får de svar på tirsdag hvad der sker. Det er det samme med 
 
Islam og arabisk: Der er ikke mødt repræsentanter frem fra dette fag. De skal 
flytte, men ingen ved ikke rigtig hvordan. Jens mener de skal flytte til februar. 
 
Engelsk: De har fået penge til instruktor. De har fået lidt ekstra penge til ”syn-
taks” og et andet fag. Det er de rigtig glade for, da de studerende har mange 
flere skriveøvelser. De er rigtig glade for de penge. De er i gang med at evalue-
re på HUM-fag. De vil få alle deres studerende sammen og lave en evaluering. 
De snakker lidt om valg, og er lidt i gang med at opfordre folk til at stemme på 
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studenterrådet. Helene fra deres fagudvalg er stillet op. De har rigtig mange 
flytte problemer, og er flyttet allerede nu. Har ingen lokaler andet end biblio-
tek som mangler møbler. De har fået det gamle sociale fredagsbar lokale, men 
den er ikke blevet brænd godkendt. Kan ikke få svar om nye møbler. Lige nu 
har de ingen fredagsbar, og det er rigtig træls for mange elementer af deres 
studiemiljø. 
 
Oplevelsesøkonomi: De har 2 lokaler, og det er bare ikke rigtig godt nok. Lo-
kalerne er ikke stor nok til dem, og de har undervisning i alle mulige mærkeli-
ge lokaler. De har ingen i studienævn og har ikke noget fagudvalg. De er un-
der studienævn nordisk. Ingen specialerum. De er ved DPU, og der er ikke 
meget plads. 
 
Klassiske fag: De er gået sammen med klassisk filologi. Der ud over er de gået 
i gang med at arbejde sammen med historie. Deres bibliotek skal flyttes, og 
måske skal det ske oven i eksamen. De kan dog få lov til at beholde deres bø-
ger. Ellers går det ok, og de kæmper lidt med nogle små ting.  
 
Historie: De er i gang med at lave en fane! Den bliver med guld og sølv og slo-
gan. De har fået nogle penge fra studiemiljø puljen, hvor de har lavet instruk-
tor forløb som gerne skulle hjælpe de studerende med deres eksamen. De er 
også i gang med valg, og det går super. De skal flytte d. 8 december, og det 
glæder de sig bare slet ikke til! De skal flytte ind i der hvor engelsk boede. Hi-
storie har fået en fløj på den ende etage hvor de får studenterlokaler. Det skal 
også bruges som fredagsbar for nogle af de små fag fra Område studier. Der 
skal også være nogle VIP’er på den gang, som godt gider at bo med dem. De 
har ikke styr på deres egen fredagsbar, men har fået lovning på at de kan bru-
ge deres gamle lokale til der er noget nyt. Omkring bibliotek så er der mega 
krise. Det bliver flyttet i eksamen, og det kommer til at være mega træls! Må-
ske kommer det ikke til at blive noget problem, da det kan ske at de kan flytte 
det hele på én dag. Historie vil savne deres kilder i eksamen! 
 
Kina studier/Asien studier: De er et område der er ved at etablere sig. De har 
ikke noget fagudvalg endnu, men det kommer måske i løbet af næste uge. De 
skal også flytte d. 8 december. Fredagsbarens lokale er lavet til at de må være 
65 mennesker, men de er tit omkring de 100 mennesker. De vil rigtig gerne 
have et lokale der kunne passe til det. De ved ikke rigtig hvordan de præcist 
kommer til at være, og står lidt på usikker grund. Er der mulighed for at de 
kan få de lokaler de gerne vil have. De skal dog flytte igen i sommeren 2012, 
og det handler primært om VIP der skal flytte. De er træt af at de skal være 
repræsentationsområde med Arabisk og Islam studier. 
 
DSR: De skal ikke flytte, selvom de gerne vil. Dog er Marianne kommet så 
langt at hun har fundet ud af hvilke vægge hun vil rive ned. Der sker rigtig 
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mange forskellige ting. Den gamle kantine bliver lavet om til speciale pladser, 
og der sker også nogle andre ting. Lidt forvirring, og antro får nogle speciale-
pladser der. Det er noget med at man skal byde sig ind som fag. Lidt forvir-
ring. 
 
Spansk: Fagudvalget vokser og vokser. Det er rigtig godt. SLK er i gang med at 
lave en stor fest der kommer lørdag, for at samles omkring noget med alle fa-
gene. Fagudvalget har været en smule utilfredse med hvordan der er blevet 
ansat instruktor. Det har været alt for meget headhunting. De lider under de 
samme lokale problemer som lingvistik. 
 
(en lang snak omkring IT systemer. Der bliver påpeget at vi burde få igennem 
at der skal være en evaluering af IT systemer helt generelt. Der er forskellige 
problemer ved det ene og det andet.) 
 
3. Valg (30 min) 
3.1 Præsentation og valg til Akademiskråd repræsentanter (Bilag 2) 
 
Der skal bruges 4 personer til akademisk råd, og 2 suppleanter. Maja præsen-
tere kort bilaget hvor der står hvad akademisk råd er, og så fortæller hun hvad 
hun har lavet. Der bliver stillet et par spørgsmål omkring hvor tit møderne er, 
hvem der kan stille op, og hvad sker hvis der kommer kamp valg.  På sigt 
kommer der en formand som ikke dekanen. Der bliver forklaret om liste sy-
stemet og hvad der sker i tilfælde af kampvalg.  
 
Bliver stillet op på listen: Maja Kjær Sloth Filosofi, Simon Jylov Teologi, Kari-
na Uddannelsesvidenskab, Aske Uddannelsesvidenskab.  
 
Suppleant: Rasmus Markussen Idéhistorie, Dorthe Pædagogisk Filosofi. 
 
3.2 Pre-kampagne og valg kampagne 
 
Rasmus fortæller om pre-kampagnen og valgkampagnen der er i gang. Arts-
rådet sider forskellige steder rundt på Arts i hyggelige møbler. Der giver de en 
kop kaffe, og snakker med de studerende omkring deres studiemiljø. 
 
På torsdag skal der laves valgkamps video. De mangler statister torsdag kl. 
14.00 på historie! Mød op hvis du har tid. 
 
 
3.3 Valg til studienævn og UFU 
 
Rasmus forklarer at vi skal huske at stille folk op til studienævn. Omkring 
Uddannelses fagudvalg så er vi mange der er frustrerede. Forhåbentligt får vi 
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snart en afklaring fra Marianne. Det bliver selvfølgelig sendt rundt så snart vi 
FU får noget på det. Det er virkelig shaky hvad der sker omkring UFU, men 
der arbejdes hårdt på at finde ud af hvad der sker. 
 
3.4 Præsentation af kantine udvalg 
 
Jacob forklarer at der oprettes et kantine udvalg omkring nobelparken, i de vil 
gerne have 3 studerende til at mødes med nobelparkens kantine leder. Det vil 
dreje sig om et møde på 1-2 timer før Jul, og et par møder næste semester af 
3-4 timer. Charlotte melder sig sammen med Rasmus. 
 
 
4. Workshop: Hvad har Dekanen gjort for dig for nyligt? (Bilag 3) 

(20 min. 15 min. plenum) 

 
5. Evt. (5 Min.) 

Evaluering af HUM-fag: FU har efterlyst hvad der skal ske med HUM-fag 
fremover, og om hvorvidt det skal evalueres. Det kommer ikke på TEO, men 
hvad med Emdrup og sådan. Der er lidt forvirring. Alle fag SKAL evaluere de-
res eget kursus. Dekanatet vil også gerne evaluere hele Hum-fag, og der skal 
laves en samlet evaluering af evalueringen. Man kan snakke med Sune hvis 
man gerne vil se evaluerings skemaet. Anne siger at der skal et spørgsmål ind 
som prøver at indkredse konkret om hvad det er for et slags fag vi gerne vil 
have. Det ser ud som om det er de lidt for tværfaglige fag uden identitet. 
Der bliver påpeget mange problemer i forskellige humfag. Der skal mere klare 
beskrivelser på hvad fagende går ud på, og de skal følges! Der bliver sagt at 
det er noget lort! Der bliver sagt at der er rigtig mange gode fag også. Der 
burde kunne laves et sammenkog. Evalueringen skal udtrykke at der er mu-
lighed for at ændre formen og fagende. I evalueringen vil FU arbejde for at 
der sider studerende i evaluerings processen. 
 
Maja forklarer at administrationen er blevet flyttet til etagerne over nobel sa-
len. Der er blevet indført et nyt administrations system, STADS. Det er her 
eksamens planlægning osv. skal ske. Vi har virkelig presserede sekretærer pt. 
Vær tålmodige! Vi skal nurse vores sekretærer, men vi skal brokke os over at 
de er blevet fjernet! 
 
Brokkemøde d. 24 november! Humfag skal på som emne! Der skal brokkes op 
ad! Prik dem der ikke er i fagudvalg! 
Der er næste artsrådsmøde d. 28 november og der er også julefrokost! 
 
Skal du på mail listen, så kom og sig det! Ellers kan du skrive det inde på fa-
cen. 
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6. Mødeevaluering (udenfor referat) 

Vi skal ikke gå over tid. Måske skal vi sigte efter hvornår der tales ren infor-
mation, og hvornår der kan stilles spørgsmål. Husk at kom til julefrokost! Me-
re kaffe! 
 
 
Aftensmad 
 
 


