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AARHUS UNIVERSITET 

 
Mødedato: 27. april 2022 kl. 09.30-12.00 
Mødested: Lokale 515, bygning 1451 
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde Religionsvidenskab og Arabisk- og Islamstudier 
 
Deltagere: 
VIP-medlemmer: Marianne Qvortrup Fibiger (afdelingsleder og UN-forperson), Henrik 
Reintoft Christensen, Mark Sedgwick (VIP, AIS) 
 
Studerende: Signe Lindhardt Astrup, Simone Bidstrup Møller 
 

Observatører: Mette Marie Aavild Juhl (studenterstudievejleder), Laura Christine Swift 
(studenterstudievejleder), Christian Hansen (SNUK), Kathrine Svejstrup Petersen (afde-
lingskoordinator) 

Fraværende: Thomas Brandt Fibiger (VIP, AIS), Ibrahim Elsayed (VIP, AIS), Lukas Do-
mino (studerende, næstforperson), Sophia Fonager (næstforperson i Religionsvidenskabs 
fagråd) 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. Punkt 11 og 12 skydes til næste møde.  
 
2. Opfølgning fra sidste UN-møde 
Der var ingen særlige opfølgningspunkter fra sidste møde.  
 
3. Godkendelse af programmer for studiestart (beslutningspunkt) 
UN skal godkende programmer for studiestart. Til mødet er cheftutorerne inviteret 
med ift. præsentere programmer for studiestart.  
 
Til mødet præsenterede cheftutorerne programmerne for studiestart.  
På religionsvidenskab har man justeret programmet ud fra evalueringerne de sidste 
par år. Programmet minder meget om studiestartsprogrammet fra 2019, da de sidste 
to år har været noget anderledes grundet Corona. Der har været fokus på at gøre pro-
grammet mindre tæt og sørge for mere fri på dagene, da dagene kan være hårde med 
mange indryk for de nye studerende.  
 
UN godkendte programmet for studiestart for Religionsvidenskab. 
 
På arabisk- og Islamstudier minder programmet meget om programmet for 2021. Man 
har fastholdt at meget information kommer på nogle bestemte dage, da det fungerede 
godt sidste år. Som noget nyt vil man lave et orienteringsløb med de forskellige for-
eninger om mandagen. Uddannelsesnævnet forslog, at der blev sat fokus på, hvor me-
get Arabisk fylder som studerende allerede intro-ugen.  
 
UN godkendte programmet for studiestart for Arabisk- og Islamstudier.  
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Afdelingsleder forslog, at der blevet lavet et arrangement, hvor de studerende mødes 
på tværs af de to uddannelser.  
 
Næste skridt: Cheftutorerne skal sende det godkendte program til studiestartskoordi-
natorerne i VEST Jannie Laigaard eller Trine Schouborg senest 1. juni. 
 
4. Nyt fra UN-forperson 
Der er 17 som har søgt tilvalg som førsteprioritet på Religionsvidenskab, hvilket er ca. 
det samme som sidste år.  
Hele universitetet har indført, at man minimum skal have 6.0 i karaktergennemsnit 
for at kunne komme ind på uddannelser på AU via kvote 1.  
Der er kommet en ny procedure for aflevering af tilsynsprøver på arabisk, hvor de stu-
derende selv scanner opgaven og afleverer. Alle pårørte studerende vil blive kontaktet 
og få information fra UVAEKA inden eksamen.  
Der er indført studiestartsprøve på alle kandidatuddannelser, som vil blive gennemført 
af Arts studier. 
PWC (firma ved siden af) vil begynde at udvide deres bygninger: Dette for betydning 
for denne bygning, da der skal laves ekstra branddøre. Derudover vil der være gener 
fra byggestøj. Derfor vil der ikke være eksamener denne sommer i bygning 1453, hvil-
ket studieleder har aftalt med UVAEKA. 
Økonomien for både fakultetet og instituttet ser desværre skidt ud, hvor underskuddet 
er større end forventet. Dette skyldes blandt andet mindre stå og høj inflation. Dette 
får betydning for afdelingen ift. at man vil ansatte færre D-VIP’er fremadrettet. 
 
5. Nyt fra fagrådene 
Religionsvidenskab: 
Der er okay tilslutning til fagrådet fra 2. semester, hvilket er gode nyheder. Der har 
været en situation med en underviser, som har fyldt meget for studerende på 2. seme-
ster. Afdelingsleder er i en god konstruktiv dialog med underviser og studenterrepræ-
sentanter ift. at løse situationen. 
 
Arabisk- og Islamstudier: 
Der har ikke været afholdt møde siden sidst.  
 
6. Nyt fra studievejlederne 
Religionsvidenskab: 
Der har været frist for valg af tilvalg for 4. semesterstuderende. Der har været afholdt 2 
årgangsmøder fra kandidatstuderende. Et for 2. semester, hvor der blev drøftet speci-
ale, herunder forventning til vejledning. Ligeledes blev der afholdt et arrangement for 
1. semesterstuderende på kandidaten, hvor ingen mødte op. Der bliver ligeledes af-
holdt samtaler i næste uge ift. at ansætte en ny studenterstudievejleder.  
 
Arabisk- og Islamstudier: 
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Der har været afholdt zoom-møde med de studerende, som er på udlandsophold. Der 
har ligeledes været afholdt Karriere-arrangement, som der var stor opbakning til.  
 
7. Nyt fra Arts studier 

• Nyhedsbrev fra april-mødet kan findes på studieportalen. 
 
8. Udvælgelse af kurser til evaluering i E22  
På sidste møde blev det besluttet, at undervisningsevalueringen på RV/AIS igen skulle 
køre efter en turnus, og at der på det næstkommende møde skulle udvælges kurser til 
evaluering i F22. Da evalueringerne for F22 allerede er frigivet til underviserne, har af-
delingsleder/UN-forperson, UN-næstforperson og afdelingskoordinatoren drøftet mu-
ligheden for at køre fuld evaluering i F22 og i stedet udvælger kurser til evaluering i 
E22. En turnusevaluering skal stadig overholde de fastsatte kriterier i IKS’ evalue-
ringspolitik, som kan findes her. 
 
UN udvalgte følgende kurser til evaluering i efteråret 2022: 
For BA Arabisk- og Islamstudier 

• Introduktion til den arabiske og islamiske verden (1. semester) 
• Propædeutisk arabisk 1 (1. semester) 
• Studium generale (3. semester) 
• Bachelorprojekt (7. semester) 

 
For KA Arabisk- og Islamstudier 

• Arabisk til videnskabelig brug (1. semester) 
• Seminar A/B (1. og 2. semester) 

 
For BA Religionsvidenskab 

• Religionshistorie med fænomenologi (1. semester) 
• Religionshistorisk tema (3. semester) 
• Studium generale (3. semester) 
• Religionssociologi og religionspsykologi med metode (5. semester) 
• Moderne religion (7. semester) 

 
For KA Religionsvidenskab 

• Seminar A/B (1. og 2. semester) 
 
9. Anonymisering af eksamensopgaver 
UN bedes tage en foreløbig diskussion af behovet for anonymisering af eksamensopga-
ver på afdelingen. Dette er noget, som er blevet drøftet før på afdelingen, og som der er 
mange forskellige holdninger til. Flere undervisere har påpeget, at det er svært at give 
feedback på anonyme opgaver, da de studerende bliver et nummer frem for en person.  
Det blev påpeget af flere studerende, at de går ind for anonymisering af eksamensop-
gaver, da man er et lille studie, hvor underviserne kender de studerende. Ligeledes har 

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/
https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/IKS_Evalueringspolitik.pdf
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man mulighed som studerende at gøre opmærksom på, hvem man er forud for feed-
back. Det giver kun mening at have anonyme eksamener steder, hvor der ikke er nogle 
former for vejledning.  
 
UN besluttede ikke at ændre ved anonymisering af eksamener.  
 
10. Årlig status 2022 
Punktet blev udskudt.  

11. Danmarks Studieundersøgelse, Dimittend 
Punktet blev udskudt.  
 
12. Danmark Studieundersøgelse 2021 (SMU) 
Punktet blev udskudt. 
 
13. Rammerne for ansøgninger til aktivitetspuljen for UN og godkendelse 

af indkomne forslag til aktivitetspuljen 
Marianne Qvortrup Fibiger orienterede om rammerne for ansøgninger til aktivitets-
puljen for UN. Aktivitetspuljen er på 20.000 kr. om året. Af disse er allerede 15.000 
kr. brugt til ekskursioner i 2022. Ift. at ansøge til puljen så skal dette ske forud for ak-
tiviteten og kan ikke gives bagudrettet. Der skal laves et udspecificeret budget for an-
søgningen samt argumenter for arrangementet, som skal sendes til afdelingsleder. Fo-
kus vil især være på ekskursioner. Der er ikke længere de samme penge, som der har 
været i corona-perioden med store trivselspuljer. Afdelingsleder opfordrer ligeledes til 
at der kan ansøges til studienævnets aktivitetspulje, som har 80.000 kr. at fordele.  
 
Kriterierne for ansøgninger til aktivitetspuljen skal tages op på den årlige UN-dag med 
foreningerne.  
 
UN har modtaget følgende ansøgninger, som behandles på mødet: 

• 3.380 kr. til T-shirts til Arabar (foreningen kan evt. selv støtte med 1.700 kr.) 
o Denne blev afvist. 

• Orientalisten har sendt ansøgning til 2 arrangementer: 
o Falafel-smagning: 600 kr. til forplejning til arrangement 5. maj 

 Denne blev godkendt. 
o Oplæg fra Elias Sadaq: 4.700 kr. (4.500 til oplægsholder og 200 kr til 

forplejning) 
 Denne blev afvist, men UN opfordrer, at der søges ved SN’s 

aktivitetspuljen.  
 
14. Orientering om igangsættelse af proces for udvikling af nye studieord-

ninger og med ikrafttrædelse fra 1.9. efterfølgende år  
UN/AL har ønsket følgende studieordningsprocesser som igangsættes med ikrafttræ-
delse til 1.9 efterfølgende år: 
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 BA i Religionsvidenskab 2023 
 
UN kan se en overordnet procesplan for arbejdet med udviklingen af nye studieord-
ninger på www.udarbejdstudieordninger.dk. Her findes også relevant materiale og vej-
ledning for arbejdet. Processen for udvikling af ny studieordning understøttes af 
SNUK som stiller en procesfacilitator til rådighed. Afdelingsleder og andre relevante 
fagpersoner vil blive indkaldt til et opstartsmøde for processen i april/maj og UN vil 
desuden løbende give feedback på studieordningen. I oktober-december vil UN ind-
stille den nye studieordning til godkendelse i SN og dekanat. 
 
Afdelingsleder orienterede om, at der er nedsat en arbejdsgruppe. Lige pt. arbejdes der 
med kompetenceprofilen for uddannelsen. Der ønskes at finde en studerende til ar-
bejdsgruppen, som kan deltage på et arbejdsgruppemøde den 10. maj 13.15-16.00.  
Studenterrepræsentanterne vil forsøge at finde en studerende.   
 
15. Forslag til kommende møder 
15.1 Forslag til kommende UN-møder 
Punkt 10-12 blev udskudt til næste møde.  

 
15.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 
Der var ingen forslag til punkter til SN. 
 
16. Eventuelt 
Der var ingen punkter. 
 
Mødet blev hævet 12.00.  

https://udarbejdstudieordninger.au.dk/proces/
https://udarbejdstudieordninger.au.dk/proces/
https://udarbejdstudieordninger.au.dk/proces/
http://www.udarbejdstudieordninger.dk/
http://www.udarbejdstudieordninger.dk/
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