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Referat:
Antropologi og Human Security
Afdelingsleder: Mads Daugbjerg
Studerende: Puk Aslaug Willemoes Jensen
Arkæologi og Sustainable Heritage Management
Afdelingsleder: Rainer Atzbach
Studerende: Christine Lundgård Kisum Nielsen
Filosofi og idéhistorie
Afdelingsleder: Jacob Busch
Studerende: Naja Rathje Lennert
Global studies
Afdelingsleder: Uwe Skoda
VIP: Peter Bugge (formand)
Studerende: Asta Jensen Raae, Jason Tran
Historie og Klassiske Studier
Afdelingsleder: Mary Hilson
Studerende: Jakob Hørgreen
Religionsvidenskab og Arabisk- og Islamstudier
Afdelingsleder: Jørn Borup
Studerende: Mads Peter Bendrup Fauholt
Observatører:
Christian Hansen (referent, SNUK), Terkel Rørkær Sigh (uddannelseskonsulent), Lena
Pradhan (VEST), Liselotte Malmgart (studieleder)
Afbud: Ingen
REFERAT
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.
2. Opfølgning fra sidste møde
• Kompensation for udlandsophold for områdestudier
Studieleder orienterede om mulighederne i forbindelse med dem, som ikke har kunnet
gennemføre sprogophold på 4. semester på BA (områdestudier + AIS). Instituttet vil betale for et sommerskolekursus og de studerende vil få et ekstra rejsestipendium. Studieleder har indtil videre fået information fra fagmiljøerne på Ruslandsstudier og Indien- og
Sydasienstudier om mulige kurser, men mangler oplysninger fra AIS og der er spørgsmål
som skal undersøges nærmere ift Japanstudier. Afdelingen for Globale studier er ved at
undersøge andre universiteter i Japan ift. muligt sommerskoleophold. De studerende på
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Kinastudier har gennem en underviser allerede fået information om et muligt sommerskolekursus i Taiwan.
3. De studerendes punkt
De studerende havde ikke noget til dagens møde.
4. Corona-situationen
Studienævnet havde følgende spørgsmål:
• Er der restriktioner ift. udenlandske studerende om at søge optagelse på Aarhus
Universitet? Hvad med ift. studerende, som starter sent pga. rejserestriktioner?
Der er ingen restriktioner ud over de gældende rejserestriktioner. Studerende er garanterede deres plads indtil 1. oktober.
5. Orientering
a. Orientering fra studienævnsformanden
Der har ikke været afholdt UFA-møder. Næste møde er i ultimo maj. Studienævnsforpersonerne har deltaget i enkelte Beslutningsforummøder, hvor de har været inddraget i
både processer og beslutninger ift. Corona-relaterede beslutninger.
b. Orientering fra studieleder
• Gradvis genåbning af universiteterne og efteråret 2020
Studieleder orienterede om den gradvise genåbning af universiteterne. Ved udmeldingen
7. maj blev det gjort muligt for en begrænset genåbning af universitetet. Hvert universitet
har fået et lille antal studerende og medarbejdere, som igen må komme på universitetet.
På IKS betyder det, at udgravning på arkæologi og at opmåling og tegningsforløbet for
klassisk arkæologi kan gennemføres. På IKK har enkelte fag på musik fået lov til at genoptage undervisningen og afholde eksamen fysisk på universitetet. Derudover har de ansatte, som skal gennemføre mundtlige eksaminer via Zoom, fået tilladelse til at bruge deres kontor på AU. Til sidst er det blevet prioriteret, at eksaminer med mange tilmeldte
studerende kan afholdes på AU (det drejer sig om meget få eksaminer på Arts, som falder
i denne kategori).
Derudover åbner det Kongelige bibliotek den 18. maj for afhentning og aflevering af materialer.
For efteråret er man i gang med at planlægge, hvordan de forskellige undervisningslokaler kan bruges ift. de gældende retningslinjer udstedt af myndighederne. Studieleder
skønner, at man ud fra de gældende retningslinjer ca. vil kunne have ½ af normal belægning i alm. undervisningslokaler og 1/3 i auditorier.
Ift. projektorienteret forløb i efteråret er der ikke fundet endelige afklaringer, men der arbejdes på at tydeliggøre muligheden for at virtuelle praktikforløb også anses som værende
et gyldigt projektorienteret forløb, for at øge muligheden for valg af praktiksteder. Dette
forventes at være muligt inden for de gældende regler i studieordningen.
Efter mødet er der kommet følgende information ud om den gradvise åbning af universiteterne:
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/aktuelt/single-nyhed/artikel/nyhedsbrev-fradekanen-1/
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https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/aktuelt/single-nyhed/artikel/hvad-betyderfase-2-af-genaabningen-for-studerende-og-undervisere-ved-arts/
De studerende foreslog, at man prioriterer fysisk tilstedeværelse i undervisningen for nye
studerende, hvis der stadig er særlige begrænsninger på, hvor mange der må være i klasselokalerne og på campus
c. Orientering fra ARTS studier
• Nødstudieordninger Arts 2020
Der blev den 1. maj oprettet nødstudieordninger på Arts for de fag som krævede fysisk tilstedeværelse, og hvor den oprindelige prøvebeskrivelse ikke kunne anvendes. I maj vil der
blive set på omprøverne i august for efterårsfag (skæve omprøver), specialer med mundtligt forsvar, afbrudte fag og forårsfag, hvor kun omprøven kræver fysisk tilstedeværelse.
Både uddannelsesnævn og studienævn vil blive involveret i processen.
• Orienteringer fra VEST
1) Der er sendt et Blackboard opslag ud til alle Arts studerende for at gøre opmærksom på, at vejledningen stadig kører og opfordrer til at tage kontakt, hvis de
skulle have nogle studiemæssige vanskeligheder.
2) De lokale studievejledningers kollektive arrangementer er aflyst pga. Corona,
men studenterstudievejlederne har sendt slides/informationsmails m.m. ud til de
studerende på Blackboard.
3) Specialeworkshop for E20 specialestuderende er ved at blive planlagt til at foregå
virtuelt.
4) Der vil blive inviteret til forsinkelsessamtaler i maj; invitationerne sendes til ca.
800 studerende på Arts.
5) VEST opfordrede studienævnet til at henvise studerende til studievejledningen,
som har ekstra ressourcer sat af til at have vejledningssamtaler med studerende,
som har det svært i Corona-perioden.
Studienævnet drøftede, hvordan man kan afhjælpe de studerende, som har det svært i perioden. AFI har sendt tips ud til studerende ift. at skabe en ”hjemme”-hverdag (Dette blev
videresendt til alle afdelingsledere). Derudover har der været afholdt fælles zoom-møder
for årgange på Antropologi og Human Security, hvor der har været stor deltagelse. Det
som mange kæmper med er motivationen.
Studieleder og SNUK orienterede om, at den planlægning, som der er lavet ift. eksaminerne før sommerferien forventes at ligge fast som planlagt ved omlægningen. Det vides
endnu ikke med sikkerhed, hvordan eksaminerne i august skal afholdes. Men udgangspunktet bliver nødstudieordningerne, som vil kunne ophæves med 3 ugers varsel.
Studienævnet vil gerne høre, hvor mange studerende, som har deltaget i webinaret om
Akademikere i erhvervslivet. Kurset blev reklameret til alle specialestuderende på Arts.
6. Studiestart 2020
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På Arts man i gang med at forberede sig på, at studiestarten, desværre, kommer til at se
anderledes ud i år. Det vides endnu ikke, hvor stramme regler der vil gælde til august,
men Arts forbereder sig på de mest sandsynlige scenarier.
Spørgsmål der bliver diskuteret lige nu:
• Hvor mange studerende kan vi have i vores lokaler, hvis vi skal holde x meters afstand?
• Hvilke elementer er kritiske, og hvilke elementer kan skydes til senere på semesteret?
• Hvordan sørger vi for, at de nye studerende får god social integration med hinanden?
• Hvilke elementer kan klares med info video i stedet for korte oplæg? (præsentation af studiecenter, IT support mm.)
• Hvilke elementer af studiestarten passer bedre til et online kursus (IT introduktioner?)
Tutorerne vil være stærkt involveret i forhold til at udtænke kreative måder at være sociale på.
De studerende forslog, at hvis der stadig er begrænsninger ift. tilladte mennesker på AU,
så bør nye studerende prioriteres.
7. Code of conduct for undervisning
Studienævnet drøftede på sidste møde en code of conduct for undervisning. Forpersonsskabet har opdateret code of conduct ud fra kommentarerne fra sidste møde.
Kommentarer:
• Der skal rettes fra ’undervisningsgang’ til ’undervisningsstart’ i sidste overskrift i
dokumentet.
• En ’vis detaljeringsgrad’ ift. undervisningsform betyder, at denne skal være mere
uddybet end beskrivelsen i kursuskataloget.
• Under ’Semesterplanen indeholder’ tilføjes et ’skal’, så det bliver tydeligt, at alle
underpunkter skal fremgå af semesterplanen.
• Der blev forslået, at man kan spørge ind til overholdelsen af disse retningslinjer i
undervisningsevalueringerne. Christian Hansen sender opgaven videre til Peter
Thuborg og forespørger om muligheden for at kunne lave et fælles spørgsmål.
• Det skal præciseres i de enkelte afdelinger, at retningslinjerne kun er gældende
for kurser på IKS og ikke for udlagt undervisning til andre institutter eller fakulteter.
• Det blev forslået, at der ved sidste 2 pinde i semesterplanen skal tilføjes ”I det
omfang det er muligt” først.
• Derudover blev det foreslået at tilføje en pind under semesterplan ”Hvis kurset
indeholder undervisningsdeltagelse skal det specificeres i semesterplanen, hvordan dette opfyldes”.
• Punkt 5 under generelle principper fjernes, da e-mail retningslinjer ikke er vedtaget endnu. Det kan evt. sættes ind, hvis sådanne retningslinjer blive vedtaget.
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Et forslag var at tilføje til sidst i ”Undervejs”-afsnittet, ”i det omfang det er nødvendigt”.
Det blev aftalt, at UN kan tilføje ekstra retningslinjer for deres respektive afdelinger. Dette skrives nederst i dokumentet.
Studienævnet drøftede balancen mellem ”skal” og ”kan” opgaver i forbindelse
med at udarbejde semesterplaner. Flere vurderede, at det var vigtigt, at papiret
får en status som minimumsretningslinjer.
Afdelingsleder fra Historie mente helt principielt ikke, at studienævnet bør have
et minimumspapir for dette, da det sker i forvejen.
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Studienævnet gav formandsskabet mandat til at tilrette den endelige tekst ud fra ovenstående kommentarer. Studienævnet godkendte dokumentets indhold og vedtog, at det er
minimumsretningslinjer for instituttet.
8. Forslag fra Uddannelsesnævnene til kommende møder
Punkter til kommende SN-møder
På dagsorden:
ECTS-deklarering (udkast fra DRAMUS)
Første fysiske møde i
2020
Evaluering af portfolio-eksamen
Første fysiske møde i
- Brug af feedback
2020
Opgaven stilles, når vi ved, hvornår vi er på
AU igen.
Fælles spørgsmål til undervisningsevalueMaj/juni 2020
ring
Tur til eksperimentel undervisningslokale – August 2020
drøftelse af fysiske rammer
(evt. afholde mødet derovre)
Hvad er kontakt-timer og hvad forstås ved
September/november
kontakt-timer (evt. inddragelse af time-tæl- 2020
lingstallene)
Sociale arrangementer for nye studerende
Oktober/november
på 2. semester. Tages sammen med studie2020
startsevalueringen
Pilotundersøgelse studiestartsprøve kandiNov/dec 2020
datuddannelser
Optag i kvote 1 og kvote 2 (bedre match)
Dec 2020/ jan 2021
Årlig status på sagsbehandlingstal
9. Personsag
Ingen indkomne sager.
10. Eventuelt
Der var intet under eventuelt.
Mødet blev hævet 15.05.

Februar/marts 2021

Ansvarlig
SN formandsskab
UN får opgave af
SN formandsskab
Formandsskab
Formandsskab
Studerende og UN
Arts studier
Arts studier
ARTS studier (optag)
ARTS studier

