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Ordinært studienævnsmøde 2020-7 den 19. august 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: 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), Line Høst-Madsen (japanstudier) 
 
Afbud:  
 
REFERAT 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 
 

2. Opfølgning fra sidste møde  
• Flytning af november-møde 

Mødet i november skal ikke flyttes alligevel, da rektors besøg på instituttet er flyttet.  
 

3. De studerendes punkt  
De studerende havde ingen særskilte orienteringspunkter. 
Asta Jensen Raae stopper i studienævnet efter dette møde. I stedet vil Line Høst-Madsen 
deltage som fast observatør fra Globale studier. SN-forpersonen takkede Asta for hendes 
indsats i nævnet. 
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4. Orientering 
a. Orientering fra studienævnsformanden  

SN-forpersonen havde fire orienteringspunkter.  
Det første var, at forpersonskabet havde drøftet forholdet mellem fysiske møder og onli-
nemøder i efteråret. Forpersonsskabet var enige om, at SN-møderne bør afholdes med fy-
sisk tilstedeværelse, når det er muligt, men ville gerne høre, om nævnet deler denne op-
fattelse. Alle medlemmer af nævnet var enige i dette og der vil forsøgt at blive planlagt alle 
møder fysisk, når det er muligt.  
 
Dernæst gjorde forpersonen opmærksom på bilag 4.1., som rummer den erfaringsopsam-
ling, vi som SN mod slutningen af forårssemesteret blev bedt om at levere til fakultetet i 
forbindelse med fakultetets indsamling af information om de forskellige behov ved tilret-
telæggelsen af efterårets undervisning. Da henvendelsen kom for sent til, at UN’er eller 
SN kunne nå agere på den inden deadline mod slutningen af juni, aftaltes med fakultetet 
og afdelingerne et format, hvor referater fra UN-møder plus frivillige indmeldinger fra af-
delingerne kom til at udgøre fundamentet for erfaringsopsamlingen. Forpersonskabet re-
digerede siden de indkomne bidrag, hvilket dog ikke fjernede dokumentets noget hetero-
gene præg. Fakultetet har kvitteret med tak for bidraget. 
 
Det tredje punkt gjaldt en henvendelse, SN og afdelingslederne modtog fra Fakultetet den 
4. august. Her udbad fakultetet sig kandidater til den Nationale Underviserpris med dead-
line for indmeldinger allerede den 17. august. En så kort deadline på denne tid af året 
umuliggjorde i sagens natur, at vi gennem UN’erne kunne indsamle og diskutere forslag 
fra de studerende, som er og bør være den primære aktør i denne sag. Det var derfor nær-
liggende at afvise at deltage i processen på de givne vilkår, men forpersonskabet valgte i 
samråd med afdelingslederne den nødløsning, at vi igen i år indstillede de to kandidater, 
SN nåede frem til ved sidste års indstilling. Det drejer sig om Lars Bo Gundersen fra filo-
sofi og Heather Swanson fra antropologi. Sidstnævnte er ny kandidat i fakultetets øjne, da 
vi i 2019 deltes om de to indstillingsmuligheder med SN på Teologi, som også havde en 
stærk kvindelig kandidat. Indstillingen blev fremsendt til fakultetet med en meget stærk 
opfordring til at sikre, at vi i fremtiden får den nødvendige tid til at indhente og vurdere 
forslag til kandidater på grundig og forsvarlig vis. 
 
Det fjerde og sidste punkt angik valg af Studieleder. Liselotte Malmgarts nuværende funk-
tionsperiode udløber med udgangen af januar 2021, altså samtidig med funktionsperio-
den for dette studienævn. Studienævnets forretningsorden, § 2, stykke 6, har følgende 
ordlyd: 
”På det konstituerende møde i de år, hvor der både er nyvalgt videnskabelige medarbej-
dere og studentermedlemmer, indstiller studienævnet en studieleder til dekanen. Studie-
lederen udpeges af dekanen for en periode på 3 år. Studienævnet kan dog indstille til de-
kanen, at en studieleder afsættes i funktionsperioden.” 
SN har altså til opgave at indstille en studieleder til dekanen på januarmødet 2021. Da 
studielederen er fælles for de to SN på IKS, har studienævnsformand Peter Bugge været i 
dialog med formanden for studeinævnet på Teologi. Begge mente, at der i efteråret 2020 
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bør laves et åbent opslag, så alle interesserede har mulighed for at meddele deres kandi-
datur. Liselotte Malmgart kan naturligvis genansøge, og hun har meddelt, at hun er inte-
resseret i at fortsætte på posten i en ny treårsperiode.  
De to studienævnsforpersoner var videre enige om, at udvælgelsesprocessen bør tilrette-
lægges således, at vi allerede før udgangen af 2020 kan enes om en kandidat til indstil-
ling. Det vil sikre, at der – såfremt studienævnet indstiller en anden person end Liselotte 
Malmgart – er tilstrækkelig tid til at gennemføre en overdragelsesforretning. Peter Bugge 
bad om nævnets tilslutning til, at studienævnsforpersonsskabet i samarbejde med studie-
nævnsforpersonsskabet for teologi og med prodekan Niels Lehmann tilrettelægger en 
proces for ansøgninger og for sagsbehandling af disse i efteråret 2020. Studienævnets 
medlemmer tilsluttede sig forslaget enstemmigt.  
 

b. Orientering fra studieleder 
Studieleder havde givet nævnet følgende skriftlige orientering forud for mødet. Derudover 
havde hun 2 overordnet tilføjelser: 

- Studiestart 
Ift. studiestart er denne beslutning op til universitetsledelsen. Der er ikke kommet nye be-
skeder omkring dette endnu og der forventes først at blive truffet beslutning fredag den 
21. august. Flere medlemmer påpegede, at det er meget sent, at beskeden ift. studiestart 
og opstart 23. august bliver truffet. Det er svært at arbejde og være i disse limbo-situatio-
ner med sene beslutninger, hvor man ikke ved, hvad der sker. 
 

- Undervisning i E20 
Studieleder forventer, at undervisningen i efteråret kan blive præget af midlertidige ned-
lukninger på forskellige hold af forskellige årsager (personlig sygdom, sygdom i husstand, 
etc.), som gør, at undervisningen ikke ville kunne afholdes fysisk.  
 
De studerende spurte om der har været evaluering af instruktorundervisningen for foråret 
2020 og meddelte, at instruktorerne havde manglet hjælp i forbindelse med at omlægge 
deres undervisning. Studieleder forventer, at dette vil blive bedre for efteråret 2020 med 
inddragelse af materiale fra CUDIM.  
Studienævnet spurgte ind ift. gruppeundervisning til undervisningstimerne. Studieleder 
har rundsendt de formelle retningslinjer og opfordrer til at man drøfter dette på de sær-
skilte hold, men har ikke mere konkret information at kunne give på nuværende tids-
punkt.  
Studienævnet opfordrede til at man lærte af foråret 2021 ift. undervisning og eksamen og 
prøver at planlægge i bedre tid samt have nødplaner klar ift. forskellige scenarier.  
 
Studienævnet vil til de kommende møder sætte ekstra tid af til orienteringspunkterne, da 
det forventes, at der vil være flere orienteringer i efteråret.  
 
Skriftlig orientering: 
Overordnet: Beslutninger og retningslinjer ændres og udvikles løbende –  hold øje 
med AU corona info 
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Studiestart i uge 35 
I skrivende stund håber vi, at den planlagte studiestart på ARTS kan gennemføres og 
at de nuværende begrænsninger for fysisk fremmøde på universitetet (indtil 23. aug) 
ikke forlænges. Men da vi ikke kan være helt sikre, er det blevet besluttet, at alle akti-
viteter efter kl. 16.00 aflyses samt at bede tutorerne om at lave backup plan for online 
afholdelse af studiestart på BA.  
Det er rigtig træls, kan vi vist sige på et jysk universitet. Bekymringen er, at de nye 
studerende pga smitte i uge 35 og konsekvens karantæne skal begynde deres univer-
sitetsliv med 7-10 dages online undervisning.   
  
Efterårets undervisning 
Den 2. juli kom ministeriet med regler for  undervisning på universiteterne i efter-
året.  Prodekan Niels Lehmann har 7. aug. informeret afdelingslederne på ARTS om 
konsekvenserne for vores undervisning.  
Den gode nyhed er, at meget på IKS kan lade sig gøre (næsten) som det plejer. Her en 
illustration af de grundlæggende principper (lavet af uddannelseskonsulent Peter 
Thuborg).   

 
Hvor mange må der være i et lokale?  
Tallet gælder antal studerende og underviser skal ikke tælles med.  
Groft set betyder afstandskravet, at der må sidde én studerende ved hvert bord. Det 
blev i juni aftalt, at der i nogle lokale kan stå stole nederst i lokalet (uden borde), som 
giver 3-6 ekstra pladser. Det er bestemt ikke ideelt for studerende, men de ekstra 
pladser kan gøre forskellen på om undervisningen kan gennemføres med fysisk frem-
møde eller ej. Der kommer plakater med både ”normal-antal” og ”antal med afstand”.   
MEN fordi lokalerne skal bruges både ”normalt” og med afstandskrav, så vil det være 
op til holdet selv at være opmærksom på at flytte stole, hvis det kræves for at over-
holde afstandskravet. 
 

https://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2020/filer/retningslinjer-for-ansvarlig-genabning-af-de-videregaende-uddannelsesinstitutioner-02-07-20.pdf
https://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2020/filer/retningslinjer-for-ansvarlig-genabning-af-de-videregaende-uddannelsesinstitutioner-02-07-20.pdf
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Kurser med undervisningsdeltagelse 
Da efteråret er påvirket af risiko for karantæne for både studerende og undervisere og 
af en blanding af online og campusundervisning, har fakultetsledelsen besluttet, at 
tilstedeværelseskravet i forbindelse med undervisningsdeltagelse ikke er gældende i 
efteråret 2020. I stedet skal de studerende leve op til krav om undervisningsdelta-
gelse ved at deltage i de aktiviteter, den enkelte underviser fastsætter, jf. studieord-
ningen. 
 
Tilmeldte fra flere uddannelser – og det med BA tilvalg 
På IV-fag skal afstandskravet overholdes, hvilket betyder at nogle kurser skal afvikles 
med blended learning. 
På et punkt har prodekan og studieledere besluttet, at vi ”vender logikken” – nemlig 
på det semester, hvor de studerende begynder på BA-tilvalg. Her skal tilvalget betrag-
tes som de studerendes ”grundhold”, hvor der kan dispenseres fra afstandskravet. 
Den undervisning, som de studerende har på deres egen BA betragtes som noget, der 
samler studerende på tværs fra mange tilvalg, så afstandskravet skal overholdes.  
På nogle uddannelser er der opmærksomhed på fordeling mellem hold (f.eks. hvis der 
er flere instruktorhold), når der er både studerende fra BA og tilvalg. Det kan betyde, 
at nogle vil opleve meget sene ændringer i deres skema. Forhåbentlig er der forståelse 
for, at det skyldes det dobbelte hensyn at mindske evt. smittelkæder og at prioritere, 
at der undervises ”onsite”.   
Information til de studerende om hvad der skal foregå 
Information til de studerende om undervisningen på det enkelte kursus og hvornår 
de kan være fysisk tilstede, formidles i Blackboard af den enkelte underviser. 
Der er ikke muligt at ændre i timeplaner, så informationen kan fremgå af de stude-
rendes skemaer. 
Må studerende opholde sig på universitetet, når de ikke har undervisning?   
(dette er en tolkning af information på coronasitet, hvor der ikke er ny information 
om tiden efter 1. sep.)  
Indtil videre er svaret ja, med overholdelse af afstandskrav og afspritning, når man 
forlader et lokale eller læseplads. Der er lukket for web-room-booking, hvor stude-
rende kan reservere et undervisningslokale f.eks. til gruppearbejde.  
I studenterlokaler skal afstandskravet overholdes, hvis der er studerende fra flere 
hold / årgange / uddannelser, som ikke går til undervisning sammen. Når det gælder 
faglige arrangementer udenfor undervisning f.eks. foredragsforeninger, er det svært 
at tolke informationen på coronasitet om hvad vi må i efteråret, men hvis man plan-
lægger sådan noget, skal man i planlægningen være opmærksom på, at afstandskra-
vet overholdes i lokalet, fordi der typisk vil være studerende fra flere årgange.  
 
Hvis en studerende er i risikogruppe og ikke ønsker at møde op? 
AU har organiseret en ”studieassistentordning”, hvor en medstuderende aflønnes for 
at formidle hvad der sker på campus, så den studerende kan følge med uden at møde 
op. Rådgivnings- og Støttecenteret visiterer til ordningen og der er mere information 
på studieportalen. 
https://studerende.au.dk/studieassistent/ 
 

https://studerende.au.dk/studieassistent/
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Hvis en studerende bliver smittet?  
Universitetsledelsen har godkendt retningslinier for håndtering af smittede stude-
rende og ansatte.  
Der er en webformular, som den studerende opfordres til at udfylde, så universitetet 
hurtigst muligt kan håndtere situationen og orientere andre, som evt. skal isolere sig, 
indtil de er testet. https://medarbejdere.au.dk/corona/til-studerende/ 
 
Hvad med eksamen?  
Indtil videre er der ikke begrænsninger på afholdelse af mundtlig eksamen i deceme-
ber og januar. Men som vi alle har erfaret, kan politiske beslutninger med kort varsel 
ændre vores hverdag.  
Hvis forholdene ændres, går jeg ud fra at studienævn og uddannelsesnævn vil blive 
inddraget på samme måde som i foråret.   
 
Færdselsregler og coronakultur?  
Undervisningslokaler bliver gjort rent om morgenen, men ikke i løbet af dagen. Det 
bliver et fælles ansvar at afspritte kontaktflader i lokaler i løbet af dagen. Det beslut-
tes på AU-niveau, om et undervisningslokale skal afsprittes af dem, der forlader, eller 
dem der kommer (det sidste er besluttet på VIA).  
De store auditorier bliver opdelt i ”familiegrupper”, så instruktorhold eller læsegrup-
per kan sidde sammen; markering med farver, hvor man skal sidde + fødder der vi-
ser, hvordan man kommer ud af lokalet. Der er opfordret til, at der kommer ”vejvi-
sende fødder” og lign. markeringer på gange eller fællesarealer på ARTS.   
 
Vi har mange forskellige erfaringer fra det sidste halve år. Der kan være forskellige 
personlige grænser for, hvor trygge vi er ved at befinde sig tæt på andre og hvor be-
kymrede vi er. Vi må udvise forståelse for hinanden og bidrage til, at alle føler sig 
trygge ved at færdes på AU.  
Det kan være relevant at bruge tid på en forventningsafstemning på det enkelte un-
dervisningshold den første gang man mødes, f.eks. om hvordan gruppearbejde skal 
foregå eller hvordan man håndterer genstande og materiale, som man berører ifm 
undervisningen.     
 

c. Orientering fra ARTS studier  
Studienævnsformand pointerede, at man ift. at være studieassistent skal være opmærk-
som på copyright-regler og på at få underviseres og tilstedeværende studerendes accept 
ift. at optage undervisning. Studienævnet vil sikre sig, at denne information gives til stu-
dieassistenterne.  
Studieleder følger op ift. at rådgivningscentret, som ansætter de studerende, er opmærk-
somme på dette. Dette følges op på sagen ved næste studienævnsmøde. Der blev også op-
fordret fra studentersiden til at udbrede denne information til studerende generelt, da 
den er svær at finde frem til via AU’s egen hjemmeside. 
 
Orienteringer fra VEST 

- Studiestart 

https://medarbejdere.au.dk/corona/til-studerende/


 
 

  
  

Side 7/9 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
ARTS 

 

Lena Pradhan fra VEST orienterede, at cheftutorerne arbejder ud fra 2 scenarier (scenarie 
1 hvor man må møde op; scenarie 2, hvor det skal foregå virtuelt). Alle nye studerende har 
fået en mail om, hvor de kan orientere sig ift. ny information omkring studiestarten.  
 

- Studiepraktik 
Studiepraktik i uge 43 vil i 2020 blive afholdt virtuelt.  
 

- Aktiviteter fra studievejledningen 
Der er blevet besluttet, at alle studentervejledningsarrangementer indtil uge 42 afholdes 
virtuelt.  
 

5. Erfaring med zoom-eksaminer og de omlagte eksaminer  
Formandsskabet vil gerne bede uddannelsesnævnene at drøfte erfaringer med zoom-ek-
samener og omlagte eksamener. Hver uddannelsesnævn bedes gerne at skrive positive er-
faringer, negative erfaringer, mulige forbedringsforslag og en kort sammenfattende over-
ordnet evaluering. Skabelon til UN’s evaluering er vedhæftet sagsfremstillingen. 
Studienævnet vil samle op på uddannelsesnævnenes drøftelser på september-mødet. 
Deadline for bilaget er 1. september. Hvis man ikke har møde inden 1. september er dead-
line 4. september kl 12. Hvis man kan nå det må erfaringer gerne opsamles fra undervi-
serne på f.eks. afdelingsmøder.  
 

6. Tilbud om deltagelse i trivselsundersøgelse 
Fakultetet har spurgt studienævnet, om der er uddannelser på IKS, der kunne være inte-
resseret i at deltage i en trivselsundersøgelse som beskrevet nærmere i bilaget. Studie-
nævnet diskutere undersøgelsen og eventuelle interessetilkendegivelser på SN-mødet. Til-
buddet er frivilligt.  
 
Studienævnet havde følgende kommentarer: 

- Tidspunktet for undersøgelsen er uheldig. Dataet vil blive kompromitteret af, at 
universitetet er i en Corona-situation,  

- Flere medlemmer forespurgte om, man kunne drøfte emnet i deres uddannelses-
nævn inden deadline. Dette må man gerne og, hvis man ønsker dette skal man 
sende direkte besked til Dinna Sigaard med Christian Hansen og Peter Buge cc. 

- Studienævnet pointerede, at der foretages mange lignende undersøgelser og fore-
ligger masser af data på området.  

- De studerende synes, at det er positivt, at der er sat ministerielt fokus på emnet, 
men at det ikke er målingerne i sig selv, som skaber en forandring, men konkrete 
tiltag, som man ved virker.  

 
7. Godkendelse af censorårsrapporter 

Studienævnet drøfter de indkomne årsberetninger fra censorkorpsene. Formålet er at 
drøfte, om SN kan se tegn på særlige opmærksomhedspunkter. Studienævnsrepræsentan-
terne forventes at kunne uddrage opmærksomhedspunkter fra deres egne fagområders 
årsberetninger som baggrund for drøftelsen.  
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Studienævnet godkendte og drøftede rapporten med følgende kommentarer: 
- Antropologi 

Der er visse udfordringer med censorkorpset, som er utilfredse med serviceringen af cen-
sorkorpset. Deres største utilfredshed er, at der blevet afskaffet mundtlige forsvar på spe-
ciale.  Censorårsrapporten fra Human Security skal indhentes til næste gang. 
 

- Arkæologi og sustainable heritage management 
Ligesom på antropologi er der utilfredshed med at det mundtlige forsvar på speciale er af-
skaffet. Fagligheden for sustainable heritage managment føler sig ikke repræsenteret ift. 
deres faglighed i censorkorpset. Dette har man været i dialog med censorformanden om, 
så problemstillinen forventes løst fremadrettet. 
 

- Filosofi og idéhistorie 
Censorkorpset for filosofi er kritiske over for det faglige niveau på BA-opgaverne. Derud-
over er der utilfredshed med administrationen samt universiteternes tilbøjelighed til at 
godtage eksamensklager. På Idéhistorie fungerer samarbejdet rigtig godt. 
 

- Globale studier 
På europastudier er der drøftelse om en ny struktur for censorkorpset. Derudover er de 
kritiske over for censorårsberetninger, som de ikke synes fungerer. Afdelingen ønsker, at 
dette opmærksomhedspunkt gives videre til relevante personer, som evt. kan tage kontakt 
til censorformandsskabet. 
På globale områdestudier ønsker censorformandsskabet, at der gives et automatisk link til 
de studieordninger, som censorerne modtager. Studieleder orienterer, at dette allerede er 
tilfældet.  
 

- Historie og klassiske studier 
Censorkorpset for Historie har kommenteret på dimittendledigheden. 
 

- Religionsvidenskab og Arabisk- og Islamstudier 
Der er tilfredshed generelt med samarbejdet. Censorkorpset ønsker mere censur på 
mundtlige prøver. 
 
Studieleder og SN-forperson redegjorde for, hvorfor fakultetet for nogle år siden af øko-
nomiske og logistiske grunde besluttede at afskaffe det mundtlige specialeforsvar. 
 
Til næste gang punktet skal behandles ønskes en anden overskrift til punktet, da studie-
nævnet ikke godkender censorårsrapporterne, men drøfter disse. 
 

8. Tidslighed i specialer 
Som studienævnene tidligere er blevet orienteret om, er der i nogle studieordninger på 
Arts en formulering vedrørende bedømmelsen af specialet, som omhandler et tidsligt 
aspekt. Referencer til tid, tidsrammer o.l. må imidlertid ikke kunne findes under prøvede-
taljer for specialet.  

Oversigt over berørte studieordninger kan ses i bilaget. 
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Studienævnet godkendte de forslåede ændringer og indstiller den til godkendelse i deka-
natet.  
Flere medlemmer påpegede, at der er enkelte uddannelser, hvor der er skabt en kultur 
omkring først at aflevere speciale i andet eller tredje forsøg.  
 

9. Forslag fra Uddannelsesnævnene til kommende møder 
Punkter til kommende SN-møder På dagsorden: Ansvarlig 
ECTS-deklarering (udkast fra DRAMUS) 
SN-sekretær tager fat i Thomas Rosendahl 
ift. deltagelse på mødet.  

December 2020 SN formand-
skab 

Evaluering af portfolio-eksamen  
- Brug af feedback 

(formandskab udarbejder sagsfremstilling) 

September/oktober 
2020 

UN får opgave 
af SN for-
mandsskab 

Evaluering af feedback-ordningen og ret-
ningslinjerne for intern censur samt forde-
lingen af intern/ekstern censur 
(formandskab udarbejder sagsfremstilling) 

September/oktober 
2020 

UN får opgave 
af SN for-
mandsskab 

Tur til eksperimentel undervisningslokale – 
drøftelse af fysiske rammer  
(evt. afholde mødet derovre) 

September 2020 Formandsskab 

Pilotundersøgelse studiestartsprøve kandi-
datuddannelser 

December 2020 Arts studier 

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

Årlig status på sagsbehandlingstal Februar/marts 2021 ARTS studier 
 
De studerende ønsker en drøftelse af reglerne for intern censur og fordelingen mellem in-
tern og ekstern censur. Punktet tages op i forbindelse med evaluering af feedback-ordnin-
gen, da den ordningen blev skabt på baggrund af omlægningen af intern censur. De stude-
rende bedes sende konkrete ønsker til sagsfremstillingen til formandsskabet.  
 

10. Personsag 
Ingen indkomne sager.  
 

11. Eventuelt 
Der ar intet under eventuelt. 
 
Mødet blev hævet 14.55. 
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