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Referat 

REFERAT 

 
0. Godkendelse af dagsorden og referat 
Dagsorden blev godkendt. Det blev påpeget, at der var for tunge sager på dagsorden 

(120 siders bilag), som kun var udsendt en uge inden mødet lige midt i eksa-
menstiden. Det blev anset for at være et strukturelt problem som skal adresseres 
op ad i systemet. Lykke KJ kunne dertil svare, at det næppe kommer til være an-
derledes fremover, da tallene først kommer i april og skal behandles inden som-
merferien. Hun tager det dog med videre. 

Referat blev godkendt med en mindre ændring til punkt 1.4 bullet 2, hvor imødegås 
udskiftes med forebygges. 

 
1. Orientering 
1.1 Orientering fra studieleder  
 
Timeplaner: 
Underviserne har fået skemaer for E15 til gennemsyn. De har 1 uge til at melde tilba-
ge, og det ser dermed ud til at timeplaner kan ligge klar til ca. 1. juli. 
 
Fremdriftsreform: 
Status efter tilmeldingsperioden var, at der d. 11. maj var 8000 studerende på Arts, 
som ikke var tilmeldt 30 nye ECTS. Arts Studier har arbejdet ihærdigt med tilmeldin-
ger, så de nu er nede under 500.  
 
Strategiske projekter: 
3 store projekter er indstillet til godkendelse i AU Uddannelsesudvalg d. 16. juni. De 
udvalgte er tværfaglige projekter, hvoraf de 2 drejer sig om frafald (mentorprojekter 
bl.a. med studenterambassadører og til at imødegå frafald på sproguddannelserne 
bl.a. med flere timer til studenterstudievejledere) og det sidste er til øget samarbejde 
mellem uddannelser bl.a. med en række samarbejdsseminarer. 
 
 
 Uddannelseskvalitet og 
studienævnsbetjening (SNUK), 
AR 
Aarhus Universitet 
Tåsingegade 3 
8000 Aarhus C 

Tlf .: 8716 1087 
E-mail:  
studiecenter.arts .aarhus@au.dk 
studerende.au.dk/arts 
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En ansøgning om NVIVO licencer er sendt separat til dekanatet. 
 
Studiestartsprøver (SSP):  
Forslag til SSP er behandlet i flere UFU’er (IFI, RV og ØES) mens de sidste behandles 
i løbet af juni. De skal godkendes af studienævnet enten ved rundsending inden 
sommerferien eller senest i august med virkning fra 1. sep. (jf. referat fra seneste mø-
de). 
Formålet er at fange spøgelsesstuderende der aldrig dukker op. Det er aftalt med stu-
diestartskoordinator Camilla L. Hansen, at der sendes en særlig meddelelse til nye 
studerende på de aktuelle uddannelser for at sikre, at SSP kun ramme de tilsigtede. 
Erfaringer fra SDU’s pilotprojekter viser, at der blev fanget ca. 10 % (på filosofi endda 
11 ud af 73), hvorfor de nu udbredes til alle uddannelser.  
 
Aftagerpaneler: 
Deadline for indmelding af nye medlemmer til aftagerpaneler var 10.6. Aftagerpane-
lerne får stor betydning fremover. 
 
 
1.2 Orientering fra studienævnsformanden 
Studienævnsformanden er blevet formand for lokaleudvalget. Der mangler en stu-
denterrepræsentant, som gerne må meldes ind til Lene. Udvalget skal have en rap-
port klar til oktober. 
 
 
1.3 Orientering fra vejledningen (VEST) 
Specialeworkshops: 
Der afholdes 5 specialeworkshops i slutningen af august og begyndelsen af september 
 
Årshjul: 
Der arbejdes forsat med årshjul 
 
Kvote 2 samtaler på Kinastudier: 
Alle kvote 2 ansøgere med kinastudier som 1. prioritet (21 stk.) blev tilbudt en samta-
le af 30 min. varighed. 14 takkede ja. Samtalen inkluderede bl.a. en introduktion til 
studiet og studiemiljøet samt jobmuligheder efterfølgende. De første tilbagemeldin-
ger har været meget positive. 
Der blev spurgt til om der kommer en opfølgning på samtalerne og en måling af ef-
fekten. Sidsel følger op på dette. 
 
 
2. De studerendes punkt 
De studerende spurgte til om deltagelse i råd- og nævnsarbejde kunne kvalificere til 
at få ændret eksamenstidspunkter. Studieleder var positiv over for dette, men opfor-
drede til at der af planlægningshensyn søges god tid i forvejen. 
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Der rettes henvendelse til IÆK om at støtte op om dette. 
 
 
3. Godkendelse af reviderede UFU-forretningsordner 
En oversigt over status på forretningsordner for UFU’erne blev rundsendt på mødet. 
De fleste UFU har kun ændret på antallet af medlemmer mens to har tilføjet en mu-
lighed for tavshedspligt og et UFU har præciseret de studerendes valgperiode fra 1. 
feb. til jan. 
UFU for Global studies godkender først forretningsorden til august, når ERIS kom-
mer ind i UFU’et.  
 
Da Uddannelsesfagudvalgene formentlig snart ændrer navn til Uddannelsesnævn 
skal forretningsordnerne revideres igen. SN gav forhåndstilsagn til denne rettelse, 
samt hvis der ønskes indføjet mulighed for tavshedspligt i forretningsordnerne. 
 
4. Godkendelse af den foreslåede mødeplan for efteråret 
Mødedatoerne blev godkendt med følgende ændringer:  
• Tidspunktet for mødet i august bliver 9-12  
• Januarmødet bliver d. 20. jan. kl. 13-16 (evt. lidt tidligere pga. indledende konsti-

tuerende møde) 
 
5. Evaluering af HUM- og profilfag samt sommerskoler  
Studienævnet tiltrådte anmodningen fra studienævnet ved IÆK med følgende be-
mærkning: Alle HUM- og profilfag og sommerskoleudbud skal altid evalueres. 
 
Studienævnet ønsker endvidere, at evalueringerne sendes cc: til uddannelseskonsu-
lenten, så der sikres en samlet evaluering af fagene under studienævnet. Til det for-
mål er der endvidere brug for et skema til opsummering af evalueringerne af HUM-
fag. 
 
6. Tværgående drøftelse af UFU’ernes afrapportering af etårig uddan-

nelsesstatus (kl. 14.00-14.45) – Lykke Kjerrumgaard Jensen deltager 
som observatør 

Rapporten for KA i historie var ved en fejl ikke kommet med i udsendelsen af bilag til 
mødet. Den blev derfor først runddelt på mødet. 
 
Fastholdelse og frafald: 
BA: 
På Filosofi og Idéhistorie har man konstateret et stort statistisk udsving, som bl.a. 
skyldes spøgelsesstuderende, hvilket man forsøger at rette op på med indførelse af 
studiestartsprøve. 
På Religionsvidenskab er der tydeligvis en årgang der er kommet skævt i gang. Her 
afventer man effekten af den nye studieordning. 
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På arkæologi skyldes frafaldet problemer med motivation pga. åbent optag. Det vil 
man gerne imødegå med mentorsamtaler og studiestartsprøve. 
På de sprogbaserede uddannelser skyldes problemerne, at de studerende har en 
manglende forståelse af hvad studiet går ud på samt helt basale sprogindlæringspro-
blemer. Mange studerende kommer i øvrigt ind med lave snit fra gymnasierne, hvil-
ket er med til at give de store problemer. Der arbejdes med flere tiltag for at forbedre 
på situationen bl.a.: 

- hjemmesiderne skal opdateres med bedre info, så de studerende er mere be-
vidst om, hvad de går ind til 

- kvote 2 samtaler skal udvides til flere fag 
- mentorordninger 
- Studiestartsprøver 
- Mindre studieordningsændringer 

 
På Asienstudier er man i færd med en større undersøgelse sammen med CUDIM 
blandt studerende, som er faldet fra. Her tegner sig et tydeligt billede af, at sproget er 
det store problem. 
 
KA:  
For mange fag er tallene for små til at lave meningsfuld statistik. 
På Internationale studier har en studieordningsændring i 2010 haft en meget tydelig 
effekt på frafaldet. 
På Antropologi vil man imødegå frafald ved at tildele vejleder fra 1. sem., som skal 
følge den studerende i hele studieforløbet. Her er i øvrigt også en særlig fokus på in-
ternationale studerende. 
 
Afsluttende til punktet blev der spurgt til følgende: 
Er der lavet undersøgelse på, om der er sammenhæng mellem frafald på KA og dimit-
tendarbejdsløshed? 
 
Er der flere, som er optaget på baggrund af et tilvalg, som falder fra? 
 
Gennemførsel: 
Følgende tendenser kunne konstateres: 

- Der er generelt set ikke gennemførselsproblemer på BA men på KA. Det for-
ventes at Fremdriftsreformen vil hjælpe på problemet. 

- Internationale studerende tager generelt set færre ECTS end danske stude-
rende (det er statsborgerskabet der afgører hvilken gruppe de studerende til-
hører). 

- Hvor der bestås for få ECTS skal der ses på om der er problemer med studie-
ordninger. 

- Der er større trivsel på BA end på KA, hvilket kan være medvirkende til den 
lavere ECTS aflæggelse. Der bør derfor arbejdes med større holdfølelse på 
KA. 
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- Studerende på semestre med både hoved- og tilvalgsfag er mere splittede og 
mangler følelse af tilhørsforhold. 

- På KA kan der være en angst for at blive færdig, hvilket der har været mange 
henvendelser til studenterstudievejlederne om. 

 
Beskæftigelse: 
Generelt er der lidt utilfredshed med tallene i datapakkerne: gamle tal og små fag har 
ikke meget at arbejde med og fordi der de fleste steder er ret få dimittender, kan små 
udsving give store procentuelle udsving.  
Et stort problem for Europastudier er, at de er placeret under slaviske sprog. Lykke 
KJ kunne oplyse at Danmarks Statistik arbejder på at give fagene egen kode frem-
over. 
 
Følgende tendenser kunne konstateres: 
Beskæftigelse er et problemfelt for de fleste studer – undtagen Japanstudier 
 
Følgende tiltag forventes iværksat: 

- Tilretning af studieordninger evt. i samarbejde med aftagere (arkæologi)  
- ”Kort” over efterspurgte opnåede kompetencer  
- Øget samarbejde med karrierecenteret 
- Forstærke forholdet til aftagere (sydasienstudier) 
- Praktik som et kernepunkt (RV, Kinastudier og Antropologi). Skal sætte gang 

i oversættelsesproces til speciale og siden hen til arbejdsmarkedet 
- Mentalitetsændring blandt undervisere og studerende (IFI og RV) 

 
Som opfølgning på arbejdet kunne Lykke KJ oplyse, at der i uge 38 vil blive afholdt et 
seminar, som der indkaldes til inden sommerferien. 
 
 
7. Drøftelse af den nye beskæftigelsesundersøgelse  
De fagnære tal kommer først senere i juni og drøftelsen på mødet forholdt sig derfor 
kun til de overordnede tal i det udsendte materiale. 
 
Konklusionerne på drøftelsen blev: 
Der er et problem omkring dimittendledighed, idet der kun er en svag fremgang fra 
årgang 2009/10 til 2013/14 (bilag 7.1, tabel 2.3/2.4). Der var enighed om, at dette 
bl.a. skyldes at Arts studerende er mere generalister, som det tager lidt længere tid at 
overføre til konkrete stillinger. En måde at forbedre overgangen kunne være, hvis 
man kunne få arbejdsmarkedet til at tage et større ansvar ved f.eks. at oprette traine-
epladser.  
Det er meget positivt at vores KA overvejer deres jobmuligheder ca. samtidig med de 
andre områders kandidater.  
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8. Drøftelse af hyrdebrev 2016  
Prodekanen indledte med en kort introduktion til forløbet og tidsplanen.  
Det ser pt. ikke ud til at der kommer så mange nye tiltag udefra. Der vil derfor blive 
størst fokus på tilretning af prøveform 2, idet alle automatisk vil blive tilmeldt om-
prøve, hvis de ikke består ved første forsøg. Der skal derfor overvejes, hvordan man 
kan sikre en fyldestgørende udprøvning, som er mulig at afholde i omprøveterminer-
ne (der bør overvejes om det er forårs- eller efterårsfag).  
Der blev især spurgt ind til punkt 5.2.3 fra Hyrdebrev 2015 (hvis forudsætningskrav 
er opfyldt men eksamen dumpes, skal der tilmeldes til prøveform 2). Punktet står 
ved magt, og der skal derfor findes løsninger ude på fagene, som tager alle hensyn i 
betragtning.  
På fag hvor der er eksamener med praksiselementer, som kunne tale for, at der ikke 
skal være en prøveform 2, vil dekanatet ikke oprette en positivliste med undtagelser. 
Arbejdet skal derfor foregå i UFU’erne og studienævnet må sidenhen vurdere om det 
vil indstille ændringerne til godkendelse. 
 
Der blev forespurgt, om 3. prøveforsøg fremadrettet kommer til at ligge i omprøve-
terminen. Beslutningen ligger hos studielederne, men dekanatet bakker det op.   
 
Der vil også være fokus på brugen af ekstern censur – især ved dyre eksamener. 
 
Studiestartsprøver: 
Resultaterne af pilotprojekterne afventes før de evt. bredes ud.  Det bliver dog muligt 
at indføre det, hvis det ønskes. 
 
Det ligger ikke i kortene at konkrete uddannelser eller uddannelsesdele lukkes (f.eks. 
bachelortilvalg uden mulighed for sidefag) 
 
Specialer: 
Der blev spurgt til status på arbejdet med specialer. Svaret var, at 1-årige specialer er 
blevet behandlet i AU’s uddannelsesudvalg og er indstillet til godkendelse på UNI-led 
møde. Der er et notat på vej om dette.  Det vil langt hen ad vejen kræve en særskilt 
dispensation fra bekendtgørelsen. Det samme gør sig gældende med en stærkere 
sammenkædning med det projektorienterede forløb. Det kan være, at der kan laves 
pilotprojekter til 2016. 
Tiltag der kan sættes i værk er tilbagerykning af kontraktunderskrivelse til begyndel-
sen af januar eller måske før jul. 
 
Afslutningsvis takkede dekanatet for indspilene og opfordrede alle til at indsende 
konkrete forslag til det kommende hyrdebrev. 
 
 
9. Eventuelt 
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Da Peter Bugge udtræder af studienævnet pga. nyt arbejde pr. 1.8. takkede forman-
den for den store indsats i studienævnet. 
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