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Ordinært studienævnsmøde 2020-6 den 10. maj 2020 kl. 13.00-16.00 
Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund 
Zoom-møde 

Referat 

REFERAT 
Referat: 
Antropologi og Human Security 
Afdelingsleder: Mads Daugbjerg 
Studerende: Puk Aslaug Willemoes Jensen 
Arkæologi og Sustainable Heritage Management 
Afdelingsleder: Rainer Atzbach 
Studerende:  
Filosofi og idéhistorie 
Afdelingsleder: Jacob Busch 
Studerende: Naja Rathje Lennert 
Global studies 
Afdelingsleder: Uwe Skoda 
VIP: Peter Bugge (formand) 
Studerende: Asta Jensen Raae 
Historie og Klassiske Studier 
Afdelingsleder: Mary Hilson 
Studerende: Jakob Hørgreen 
Religionsvidenskab og Arabisk- og Islamstudier 
Afdelingsleder: Jørn Borup 
Studerende:  
 
Observatører: 
Christian Hansen (referent, SNUK), Terkel Rørkær Sigh (uddannelseskonsulent), Trine 
Schouborg (VEST), Liselotte Malmgart (studieleder), Julie Zederkof (punkt 5) 
 
Afbud: Christine Lundgård Kisum Nielsen, Jason Tran, Mads Peter Bendrup Fauholt 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 
 

2. Opfølgning fra sidste møde  
Der er opfølgning om code of conduct under punkt 4a.  
Christian Hansen orienterede om, at både den danske og engelske version kommer op 
studienævnets hjemmeside, når sprogservice har oversat dokumentet.  
 

3. De studerendes punkt  
De studerende berettede, at flere af cheftutorerne har påpeget, at der har været mangel-
fuld information omkring intro-ugerne. De retningslinjer, som er blevet nedfældet, er 
kommet sent ift. planlægningen af intro-ugen, og reglerne omkring arrangementer efter 
klokken 16 er hård og viser en mistillid til, om cheftutorerne kan afholde arrangementer 
efter retningslinjerne. 
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Studieleder og VEST orienterede om, at der har været nedsat en arbejdsgruppe, hvor 
Artsrådet blev taget med på råd, som har drøftet og udarbejdet retningslinjerne. Dernæst 
orienterede de om, at retningslinjerne kun gælder for arrangementer på AU og med AU 
som afsender. Der må altså gerne arrangeres sociale arrangementer efter 16 (så længe de 
er planlagt af cheftutorerne og er uden alkohol). Grunden til at retningslinjerne ikke har 
været i høring er, at der har været en kort proces og begrænset mulighed for at ændre på 
retningslinjerne.  
Det er blevet taget til efterretning, at der har været mangelfuld kommunikation.  
 

4. Orientering 
a. Orientering fra studienævnsformanden  
• Opfølgning på code of conduct 

Den vedtagende ”Code of conduct” er ikke blevet taget godt imod af flere afdelinger, da 
den blev videreformidlet til underviserne. Studienævnsformand forslog, at den bliver eva-
lueret allerede efter efterårets undervisning, hvilke de resterende medlemmer var enige i.  
Det blev nævnt, at retningslinjerne vil være svære at overholde for efterårssemestret pga. 
omlægning af undervisning i efteråret 2020 grundet Corona-situationen.  
Det blev påpeget af flere medlemmer, at de fleste eksterne lektorer først ansættes til stu-
diestart og derfor vil have svært ved at overholde kravet om at lægge semesterplaner op 2 
uger før. Studieleder forklarede, at det er almindelig praksis, at eksterne lektorer først an-
sættes ved studiestart.  
Der blev gjort opmærksom på, at når der udarbejdes retningslinjer, skriverier, etc. på 
vegne af studienævnet, så skal man være opmærksom på, at disse ikke bliver for omfat-
tende. 
 

b. Orientering fra studieleder 
• Nye retningslinjer for studiestart 

Dette blev drøftet under de studerendes punkt. 
 

• Vilkårene for specialeskrivning 
På IKS har der været 372 studerende tilmeldt speciale. Ud af dem har 78 fået dispensation 
til forlængelse. 152 har afleveret speciale til tiden og 142 har ikke afleveret. 
 

• Ansøgningstal på de nye tilvalg 
De studerende spurgte ind til, hvornår ansøgningstallet og optagelsestallene for de nye til-
valg bliver offentliggjort. Studieleder forventer, at disse tal vil være tilgængelig i slut juni. 
Alle nye tilvalg bliver oprettet.  
 

c. Orientering fra ARTS studier  
• Mødeaktivitet efteråret 2020 

Den 10. juni blev det besluttet, at der fremadrettet gerne må afholdes nævnsmøder fysisk. 
Studienævnet forventes at afholde første fysiske møde igen i august.  
Der er blevet forespurgt om nævnsmødet i november kan flyttes, da rektor kommer på be-
søg på instituttet. Christian Hansen sender forslag til alternative datoer til august-mødet.  
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• Nyhedsbrev fra Arts studier  
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-
studier/ 
 

5. Undervisning i efteråret 2020 
Julie Zederkof deltog under punktet.  
Studienævnsformand Peter Bugge startede punktet med en kort præsentation af situatio-
nen, hvor principperne for undervisningsplanlægning E20 blev gennemgået og fortolket. 
Slides fra Power-point præsentationen fremsendes med referatet. 
 
Det blev på mødet aftalt, at erfaringer om omlægning af undervisning i foråret skal sendes 
til sekretær Christian Hansen hach@au.dk med deadline den fredag den 19. juni kl. 12.00. 
 
Studienævnet havde følgende kommentarer: 

• Julie Zederkof uddybede, at der har været overvejet andre processor, men at den 
fremlagte løsning blev vurderet som den bedst mulige ift. at sikre at opgaven kan 
blive løst og at det er muligt at gå tilbage til alm. undervisning, skulle afstands-
kravene forsvinde. Alle er meget velkommen til at kontakte SNUK, UVAEKA og 
CUDIM ift. at søge sparring, stille spørgsmål, etc. 

• Der var flere medlemmer, som mener, at prodekanens skrivelse er dårligt formu-
leret og stiller en umulig opgave til afdelingerne ift. at finde løsninger, der respek-
terer principperne, når der ikke kan ændres på udmeldte tider og lokaler. Det blev 
påpeget, at der ikke er efterladt muligheder for kreative løsninger (f.eks. udlej-
ning af andre lokaler i byen). Der er alt for lidt råderum for pragmatiske løsninger 
på de enkelte afdelinger.  

• Alle medlemmer var enige om, at det var en god idé med en erfaringsopsamling. 
Der har været blandede tilbagemeldinger om, hvordan online undervisning har 
fungeret. Der skal i erfaringsopsamlingen stå, at online undervisning aldrig kan 
erstatte fysisk undervisning.  

• Der blev berettet, at der er mange undervisere, som føler sig presset med omlæg-
ningen af undervisning.  

• Der blev spurgt ind til K-time kravet. Her blev der orienteret om, at det oprinde-
lige K-timetal vil blive meldt ind.   

• Studieleder orienterede om, at der måske kommer en mulighed for at få teknisk 
udstyr til f.eks. streaming.  

• De studerende spurgte ind til benyttelsen af universitets øvrige faciliteter (fre-
dagsbarlokaler, kantiner, grupperum, etc.) eller mulighed for at have undervis-
ning tidlig morgen til sen aften. Der har været undersøgt hele universitetet ift. 
”skjulte” undervisningslokaler. Ift. udvidet undervisningstid vil det være noget, 
som universitetet skal beslutte. Studieleder orienterede om, at universitetet er 
åbent fra august, og derfor vil universitets øvrige faciliteter være tilgængelige.  

• Studieleder orienterede om, at dimensioneringen og optaget kan gøre, at flere lo-
kaler kan anvendes end beskrevet i den nuværende plan. Usikkerheden i tallene 
gør dog ikke opgaven lettere.  

 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
mailto:hach@au.dk
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6. Regler for eksamenssprog på uddannelserne på Arts 
Ifølge hyrdebrev om undervisningssprog og uddannelsens sproglige identitet må universi-
teterne udbyde undervisning på engelsk, selvom uddannelsen er godkendt til dansk, når 
hovedparten af uddannelsens fag udbydes på dansk. 
 
Styrelsen har lagt stor vægt på, at studerende på forhånd er bekendt med, hvordan under-
visningssproget for uddannelsen og de enkelte fag er. Andelen af engelsksproget under-
visning på en uddannelse skal derfor fremgå af studieguiden, og det skal fremgå af kur-
suskataloget, hvilket sprog undervisning og eksamen foregår på, for hvert fagudbud. 
På denne baggrund fremlægges Regler om eksamenssprog på uddannelserne på Arts for 
studienævn på Arts til kommentering og udtalelse. Reglerne vil blive implementeret i stu-
dieordningerne pr. 1.9.2020. 
En del af notatets indhold er bundet i bekendtgørelser og hyrdebrevets ordlyd. Disse dele 
(grå tekst i notatet) kan ikke ændres og er blot til orientering. De øvrige dele af indstillin-
gen (tekst i sort) er fakultetsledelsens indstilling til udmøntning af reglerne på Arts.  
 
Fakultetsledelsen ønsker studienævnenes udtalelse til følgende jf. § 18, stk. 4, nr. 5 i uni-
versitetsloven (se bilag 6.1 afsnittet ”Indstilling”:  
 
For uddannelser med dansk identitet (dvs. godkendt på dansk): 

- Studerende kan efter aftale med underviser aflægge eksamen på dansk (herun-
der svensk og norsk) eller engelsk, selvom undervisningen har været gennem-
ført på henholdsvis engelsk eller dansk 

- Underviser er ikke forpligtet til at indgå aftale om at eksaminere på et andet 
sprog end det, der er angivet i kursuskataloget for det konkrete fagudbud, i 
tvivlstilfælde kan underviser henvise til afdelingsleder for afklaring  

 
For uddannelser med engelsk identitet (dvs. godkendt på engelsk): 

- Studerende kan kun aflægge eksamen på engelsk  

Studienævnet havde følgende kommentarer: 
• Der blev spurgt indtil om hvordan formuleringen ” En beslutning om at eksami-

nere på et andet sprog end undervisningssproget vil gælde for alle studerende 
og kan derfor ikke variere for individuelle studerende” skal forstås. Det blev for-
klaret, at alle studerende skal have samme tilbud, men at de vil have frit valg til at 
benytte det eller ej.  

• Der blev orienteret om, at sprogundervisning er undtaget for hyrdebrevet. 
 
Hvis man har forløb med flere forskellige sprog i samme fag og ser udfordringer ift. de 
nye regler, bedes man sende de bekymringer/udfordringer til Christian Hansen.  
 

7. Godkendelse af handleplaner og indstilling til dialogmøde med prode-
kanen for uddannelse 

Afdelingsledere har sammen med uddannelsesnævnene udarbejdet en handleplan for 
hver uddannelse. Handleplanerne sikrer opfølgning på de udfordringer, der er blevet 
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identificeret i forbindelse med de gennemførte drøftelser om kvaliteten i de respektive ud-
dannelser.  
Formandskabet har valgt, at hver afdeling kort præsenterer deres handleplaner ift. sær-
lige initiativer, som kunne være relevant for andre afdelinger. Præsentationen skal ikke 
være en punktgennemgang af handleplanerne. De korte præsentationer er tænkt som op-
læg til en samlet drøftelse af mulige tiltag, som fremadrettet kan være med til at forbedre 
forholdene på de enkelte uddannelser. Studienævnet arbejder videre med tiltag i det kom-
mende år.  
I den samlede drøftelse arbejdes med spørgsmålene nedenfor:  

1) Lever handleplanerne op til det, der står i Model for årlig status på Arts, er 
handlingerne konkrete og realiserbare, og er der sat ansvarlige på? 

2) Kan handleplanerne indstilles til godkendelse hos studieleder? 
3) Er der uddannelser, der på baggrund af særligt løfterige perspektiver for fakulte-

tet skal indstilles til dialogmøde med prodekanen? 
 
Efter den tværgående drøftelse vil studienævnet skulle tage stilling til om de indsendte 
handleplaner kan indstilles til Studieleders godkendelse. De enkelte fagligheder vil i for-
bindelse med studienævnets stillingtagen have mulighed for evt. at indarbejde ideer, for-
slag og best practice fra den tværgående drøftelse.  
Dernæst sendes de godkendte handleplaner videre til studieleder af studienævnssekretæ-
ren.  
 
Det samlede studienævn skal indstille uddannelser til dialogmøde med prodekanen. Stu-
dienævnet vurderer derfor, hvilke 1-2 uddannelser med eksempler på best-practice, der 
arbejder med uddannelse ud fra særligt løfterige perspektiver, og som derfor kan bidrage 
til den videre uddannelsesudvikling. 
Dekanatet har ønsket, at der til punktet i år inddrages historik - forstået som et overblik 
over, hvem der de seneste 2-3 år er indstillet til dialogmøder med prodekanen. 
 
Afdelinger, som har afholdt dialogmøder fra 2016-2019: 

• 2016: Antropologi, Arkæologi, Filosofi 
• 2017: Arkæologi 
• 2018: Europastudier 
• 2019: Antropologi 

 
Studienævnet startede med at få en kort præsentation fra de forskellige afdelingsrepræ-
sentanter: 

• Antropologi og Human Security: 
o Førsteårsfald er faldet betragtelig på begge kandidatuddannelser 
o Implementering af EDU-it projekt om website om alumner  
o Dimittendarbejdsløshed er faldet 11 procentpoint 
o På human security var man kede af, at man ikke længere må bruge moti-

verede ansøgninger til optag, da det havde fungeret fortrinligt. 
• Arkæologi og Sustainable heritage management 
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o Der har været sammenlægning af kandidatuddannelsen for arkæologi (3 
uddannelser).  

o Der er på Sustainable heritage management stadigvæk problemer med 
dimittendledighed, mens de resterende indikatorer er grønne. Der vil for-
søges at arbejde mere med alumner og sikre en bedre kontakt med er-
hvervslivet.  

• Filosofi og idéhistorie 
o Der har været indført mentorordninger, som har mindsket førsteårsfra-

faldet og der arbejdes med andre tiltag, som kan hjælpe yderligeree. 
• Globale studier 

o Der har været en kritisk drøftelse af datagrundlaget. 
o De initiativer, som der har været indsat mod førsteårsfrafald, har ikke 

haft en betydelig effekt.  
o Der er igangsat samarbejde med Det nationale center for fremmedsprog, 

som dog er på stand-by pga. Corona. 
• Historie og klassiske studier 

o Der er ingen yderligere kommentarer. 
• Religionsvidenskab og Arabisk- og Islamstudier 

o Der har været fokus på det rekordhøje førsteårsfrafald på Religionsviden-
skab. Der er sat initiativer i gang ift. at kontakte frafaldsstuderende for at 
lære mere om, hvorfor studerende falder fra. 

 
Det blev stillet forespørgsel om, at handleplanerne blev skrevet ensartet ift. skrifttype og 
opsætning i skabelonen, så det bliver mere læsevenligt. Christian Hansen vil gå videre 
med denne forespørgsel.  
 
Studienævnet indstillede Historie til dialogmøde.  
Studienævnet godkendte alle handleplanerne.  
 

8. Evaluering af projektorienteret forløb 
Studienævnet drøfter og kommenterer evaluering af projektorienteret forløb for E19 fra 
hhv. studerende og projektværter med særlig opmærksomhed på de tre delelementer af 
det projektorienterede forløb og på sammenhængen mellem disse tre delelementer (1. vej-
ledning og/eller undervisning, 2. forløbet hos projektværten samt 3. eksamensformen) 
samt på den generelle sammenhæng på hele semesteret. Studienævnet drøfter, om evalu-
eringsresultaterne giver anledning til forslag til kvalitetsforbedringer.  
NB! rapporterne skal behandles fortroligt, da der kan være personhenførbare oplysninger 
i kommentarerne. 
 
Studienævnet synes det er positivt, at de studerende med stor overvægt synes, de får fag-
ligt udbytte af deres projektorienterede forløb. Desuden har 80 ud af 81 projektværet sva-
ret, at de ønsker at modtage studerende igen, hvilket er yderst positivt. 
Der var forslag om, at det kan gøres mere tydeligt, at det at være i projektorienteret forløb 
er et fuldtidsarbejde, hvor der forventes at man investerer meget tid i forløbet.  
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Der har været negative oplevelser for studerende på Sustainable heritage management, 
hvor studerende har følt, at de ikke lærer nok under forløbet. Studienævnsformand orien-
terede om, at Europastudier har en sort liste over ”dårlige projektværter”, som man ikke 
længer sender studerende til.  
 

9. Godkendelse af nødstudieordninger for omprøver sommer 2020 
Studienævnet behandler nødstudieordninger for de resterende omprøver sommer 2020.  
Det er blevet besluttet, at disse stadig skal udarbejdes. 
 
Studienævnet havde følgende kommentarer: 

• Det blev drøftet, at der var for omfattende omfangskrav til to prøver på kinesisk. 
Uwe Skoda orienterede, at der foreligger en opdateret version af dokumentet, og 
at der er taget højde for problemet. Christian Hansen får opdaterede versioner af 
Uwe Skoda.  

 
Studienævnet godkendte nødstudieordningerne.  
  

10. Forslag fra Uddannelsesnævnene til kommende møder 
Punkter til kommende SN-møder På dagsorden: Ansvarlig 
ECTS-deklarering (udkast fra DRAMUS) Første fysiske møde i 

2020 
SN formandsskab 

Evaluering af portfolio-eksamen  
- Brug af feedback 

Opgaven stilles, når vi ved, hvornår vi er på 
AU igen.  

Første fysiske møde i 
2020 

UN får opgave af 
SN formandsskab 

Evaluering af feedback-ordningen Efteråret 2020 SN og UN 
Tur til eksperimentel undervisningslokale – 
drøftelse af fysiske rammer  
(evt. afholde mødet derovre) 

August 2020 Formandsskab 

Pilotundersøgelse studiestartsprøve kandi-
datuddannelser 

Nov/dec 2020 Arts studier 

Optag i kvote 1 og kvote 2 (bedre match)  Dec 2020/ jan 2021 ARTS studier (op-
tag) 

Evaluering af code of conduct Jan/feb 2021 UN og for-
mandsskab 

Årlig status på sagsbehandlingstal Februar/marts 2021 ARTS studier 
 

11. Personsag 
Ingen indkomne sager.  
 

12. Eventuelt 
Der er et ønske for studerende, at fredagsbarerne bliver en del af den prioriterede åbning, 
hvis det bliver muligt for universitetet. Studieleder forventer, at dette bliver muligt. Ret-
ningslinjerne for undervisning og herunder fredagsbar vil blive udsendt sammen med re-
feratet. 
 
Mødet blev hævet 16.05.  
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