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Mødedato: 18. maj 2021 kl. 14.15-17.00 
Mødested: zoom 
Mødeemne: Uddannelsesnævn DRAMUS (ordinært møde) 
 
Deltagere: Ida Krøgholt (SN-repræsentant), Steen Kaargaard Nielsen (afdelingsle-
der), Kristine Ringsager (fagkoordinator, musikvidenskab). Zenia Børsen (SN-repræ-
sentant), Frederik Bonde Pilgaard, 
Afdelingskonsulent Jan Ulrik Saksø Chrintz Juhl, Studievejleder musikvidenskab 
Rikke Kjær Jensen, Studievejleder dramaturgi Yasmin Ben-Kisos, Vejledningskoordi-
nator Søren Karlsen Glensholm. 
Gæster: Cheftutorer (punkt 4), Jesper Gottlieb (punkt 8) 
 
Afbud: Peter M. Boenisch, Cheftutorer Esben Høgh og Theresa Kærvang Lindved (mu-
sikvidenskab), Morten Hauge Sørensen. 
 

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat (beslutning) 

(3 min) 

2. Status på COVID19-situationen (orienteringspunkt) (10 min) 

3. Årlig status 2021 (beslutningspunkt) (30 minutter) 

4. Programmer for studiestart (drøftelsespunkt) (30 minutter) 

5. UN-spørgsmål til undervisningsevaluering efterår 2021 og 

foråret 2022 (beslutningspunkt) (10 minutter) 

6. Til senere møder (drøftelse) (2 min) 

7. Orienteringer (15 min) 

8. Drøftelse af rapport udarbejdet af arbejdsgruppen bag BA-

evalueringen af musikvidenskab (drøftelsespunkt) (45 minutter) 

16.15-17.00 

 

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat (beslutning) (3 

min) 

Uddannelsesnævnet (UN) godkender dagsorden til dagens møde og følger op på refe-

ratet. Der var ingen opfølgning på referatet fra den 20. april 2021. 

 

Beslutning 

UN godkendte dagsordenen uden tilføjelser. 

 

2. Status på COVID19-situationen (orienteringspunkt) (10 min) 

UN-forpersonen orienterede om, at der fra den 21. maj 2021 var fuld genåbning for 

studerende, men kun for 20% af de ansatte. Der afventes en AU-udmøntning på da-

gens nyheder om genåbning af Danmark.  

Studieområder og undervisningslokaler kan benyttes til fag-sociale formål. De stude-

rende gjorde opmærksom på, at der kunne være nogle udfordringer forbundet med at 
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booke lokaler. UN-forpersonen opfordrede UN-næstforpersonen til at kontakte ham 

herom, således at der kunne finde en afklaring sted. 

Speciale- og ph.d.-studerende er tilbage på deres kontorer og der er nu muligt for stu-

derende at booke lokale øvelokaler. Dette er formidlet via BlackBoard.  

UN-forpersonen opfordrede de studerende til fortsat at holde sig orienteret på 

Arts/AU-hjemmesiderne, hvor genåbningsinformation løbende opdateres. 

 

3. Årlig status 2021 (beslutningspunkt) (30 minutter) 

På baggrund af uddannelsesnævnets drøftelse af forpersonskabets udpegede indikato-

rer og det samlede datamateriale ved mødet i april, har forpersonskabet udarbejdet fo-

reløbige handleplaner for afdelingens uddannelser.  

I de foreløbige handleplaner har forpersonskabet formuleret mulige handlinger til de 

udpegede fokuspunkter og italesat de relevante opmærksomhedspunkter (gule og røde 

indikatorværdier). I de foreløbige handleplaner 2021 er der indledningsvist anført, 

hvilke handlinger, der er afsluttet og under de relevante delpolitikområder, hvilke 

handlinger, som fortsat er aktive i det nye kvalitetsprocesåret. 

 

Drøftelse af den foreløbige handleplan for bacheloruddannelsen for dramaturgi 

Delpolitik 1:  

Der er fortsat fokus på, at rekruttere de rette studerende til uddannelsen. Derfor øn-

sker UN i det kommende kvalitetsår at revidere kommunikationen på AU’s egne hjem-

mesider, således at den indledende forventningsafstemning har fundet sted forud for 

ansøgningen. Dette for at mindske frafaldet fra uddannelsen.  

SSV’eren Yasmin Ben-Kios påpegede, at der ligger et potentiale i et tættere samarbejde 

mellem studenterstudievejledningen og fagmiljøet særligt i forbindelse med rekrutte-

ringsarrangementerne U-days og Studiepraktik. 

Derudover blev der stillet et forslag om, at der nedsættes en stående UN-arbejds-

gruppe forud for næste studiestart, som sammen med cheftutorerne løbende udvikler 

introugen.  

 

Begge forslag indarbejdes i handleplanen. 

 

Delpolitik 3: 

Den beskrevne handling vedr. optimering af evalueringskulturen omformuleres såle-

des at der gives en højere grad af fleksibilitet i håndtering af opfølgning. 

Tilføjelse: Styrkelse af rekrutteringen til UN og andre studenterpolitiske organer med 

henblik på at sikre en bred repræsentation af studerende i bl.a. UN og SN. Der skal ud-

vikles tiltag til at understøtte rekrutteringsarbejdet af studerende. 

 

Der var ikke yderligere kommentarer til handleplanen fra nævnets medlemmer. 

 

Drøftelse af den foreløbige handleplan for bacheloruddannelsen for musikvidenskab 
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Delpolitik 1: 

Der er fortsat fokus på, at rekruttere de rette studerende til uddannelsen.  

Der tilføjes følgende følgende i den foreløbige handleplan for musikvidenskab:  

- tættere samarbejde mellem studenterstudievejledningen og fagmiljøet særligt i for-

bindelse med rekrutteringsarrangementerne U-days og Studiepraktik 

- der nedsættes en stående UN-arbejdsgruppe forud for næste studiestart, som sam-

men med cheftutorerne løbende udvikler introugen.  

 

Delpolitik 3: 

Den beskrevne handling vedr. optimering af evalueringskulturen omformuleres såle-

des at der gives en højere grad af fleksibilitet i håndtering af opfølgning. 

Tilføjelse: Styrkelse af rekrutteringen til UN og andre studenterpolitiske organer med 

henblik på at sikre en bred repræsentation af studerende i bl.a. UN og SN. Der skal ud-

vikles tiltag til at understøtte rekrutteringsarbejdet af studerende. 

 

Der var ikke yderligere kommentarer til handleplanen fra nævnets medlemmer. 

 

Drøftelse af de foreløbige handleplaner for hhv. kandidatuddannelserne for drama-

turgi og musikvidenskab: 

Delpolitik 3: 

Den beskrevne handling vedr. optimering af evalueringskulturen omformuleres såle-

des at der gives en højere grad af fleksibilitet i håndtering af opfølgning. 

 

Delpolitik 5: 

Alumnenetværk og dimittendnetværk er ikke nødvendigvis det samme. De adskilles i 

beskrivelsen under feltet ”Handling og opfølgning”. 

 

Der var ikke yderligere kommentarer til handleplanen fra nævnets medlemmer. 

 

Beslutning 

Uddannelsesnævnet godkendte de foreløbige handleplaner 2021 for afdelingens ud-

dannelser med de overfor beskrevne tilføjelser og ændringer. Afdelingsleder indarbej-

der tilføjelser og ændringer, og forud for indstillingen af handleplanerne til Studienæv-

net modtager UN-medlemmer de endelige versioner til orientering.  

 

4. Programmer for studiestart (drøftelsespunkt) (30 minutter) 

Cheftutorerne for dramaturgi Maha Farid Majid og Lisa Kristine Kraglund fremlagde 

studiestartsprogrammet. Der er tale om et meget varieret program, som planlægges af-

viklet fysisk på både Kasernen og i skovområder omkring Aarhus. Desuden har der i 

planlægning været fokus på at begrænse mængden af information, hvorfor der i løbet 

af E21 afholdes en række tutorbårne arrangementer. Der er endnu ikke en fastlagt plan 

for afvikling heraf. 
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Nævnets medlemmer havde følgende kommentarer til studiestartsprogram på drama-

turgi: 

Programpunkt onsdag 12.30.14.30: Studieleder og afdelingsleder: 

 SSV’er Yasmin Ben-Kios fortalte, at hun vurderer at skulle bruge 15 minutter 

på at præsentere studievejledningen, hvorved der i programpunktet frigøres 

tid, som måske kan bruges til at præsentere UN og studenterpolitiske organer. 

 SSV’er Yasmin Ben-Kios og afdelingsleder Steen Kaargaard Nielsen koordine-

rer derse oplæg, men vurderede, at det ikke er nødvendigt at afsætte 2 timer til 

dette. 

 SSV’er Yasmin Ben-Kios opfordrede til at tutorerne kommer på rundtur i ho-

vedbygningen på kasernen og bl.a. vises, hvor studievejledningslokalet findes. 

 Der var et opmærksomhedspunkt i forhold til tilvalgsintroduktionen, da denne 

studentergruppe kan rumme studerende fra andre universiteter, så kan de 

have behov for en rundvisning. 

 

Der var et opklarende spørgsmål til, hvilken rolle den faglige tutor spiller i studie-

startsugen. Dette blev forklaret af cheftutorerne og af Ida Krøgholt.  

 

Cheftutor Zenia Børsen repræsenterede på mødet gruppen af cheftutorer, som i år be-

står af studerende fra alle årgange. Zenia Børsen fremlagde de overordnede tanker bag 

programmet med særlig vægt på sammentænkningen af det faglige og det sociale, samt 

ønsket om, at præsentere musikvidenskab som en helhed. Programmet starter tirsdag, 

da musikvidenskab kan være på campus tirsdag og torsdag i studiestartsugen. Desu-

den fik den kortere studiestartsuge i 2020 megen positiv feedback og dette har man i 

planlægningen taget til efterretning. Der er flere tutorbårne arrangementer, der ligger 

efter studiestartsugen, hvilket også er en tilpasning som er gjort på baggrund af gode 

erfaringer fra studiestarten 2020. De tutorbårne arrangementer vil blive fordelt over 

efterårssemesteret. Det er blevet en ansvarspost for udvalgte tutorer at udvikle disse 

arrangementer. 

Nævnets medlemmer havde følgende kommentarer til studiestartsprogram på musik-

videnskab: 

 SSV’er Rikke Kjær Jensen vurderede at det var en fin idé med et kombinati-

onsarrangement med studievejledningen og afdelingslederen. Dette kunne fint 

kopieres fra dramaturgi til musikvidenskab. 

 SSV’er Rikke Kjær Jensen fremhævede at de studerendes besøg på studievejle-

derkontor har stor værdi for både studerende og vejledere. 

  

Beslutning: 

På baggrund af drøftelsen i UN og ovenstående input, så tilretter cheftutorerne studie-

startsprogrammerne efter dagens møde i UN. Forpersonskabet godkender på vegne af 

UN de reviderede studiestartsprogrammer. UN modtager de endelige programmer til 

orientering på nævnets møde i juni. 
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5. UN-spørgsmål til undervisningsevaluering efterår 2021 og foråret 

2022 (beslutningspunkt) (10 minutter) 

Uddannelsesnævnet drøftede muligheden for at vælge nogle obligatoriske spørgsmål 

på uddannelsesniveau – ud over de 2 obligatoriske AU- spørgsmål og studienævnets 

obligatoriske SN-spørgsmål. Disse spørgsmål vil dermed være med i alle undervis-

ningsevalueringerne på uddannelsen.  

 

Zenia Børsen foreslog at der evt. kunne indarbejdes et fast spørgsmål om, hvordan der 

er evalueret i fagene, således at der samles viden om evalueringskulturen på afdelin-

gen. Afdelingsleder ønskede, at UN indsamlede denne viden i et andet format. Der var 

enighed herom.  

 

Beslutning:  

UN besluttede at der ikke skal tilføjes obligatoriske UN-spørgsmål til de kommende 

undervisningsevalueringer i hhv. E21 og F22.  

 

6. Til senere møder (drøftelse) (2 min) 

Medlemmer af nævnet er velkomne til at tilsende punkter løbende til nævnets sekre-

tær Lykke Kjerrumgaard Schelde, således at punkterne kan komme med i nedenstå-

ende oversigt. 

 

Punkter på kommende møder 

Juni Årsberetning fra censorformandskaberne 
Rekruttering til det studenterpolitiske arbejde blandt studerende 
Formidling af UN til studerende  
Plan for handlinger i kølvandet på BA-evalueringen af musikvidenskab 

August Valg til UN – rekruttering af studerende 

September  

Overblik over drøftelsesemner til kommende møder (ikke kalendersat) 

Genkonstituering af afdelingens aftagerforum  
Afdækning af behov for dannelse af et alumnenetværk og netværksgrupper for nyligt dimitterede 
Status på arbejdet med alumnenetværk 
Italesættelse af køn og kønsidentitet, brugen af personlige pronominer i undervisningen 

 

Årshjul for Uddannelsesnævnet for Dramaturgi og Musikvidenskab 

Forårssemesteret Efterårssemesteret 

1. Studiemiljø 
2. Datapakke / Beskæftigelsesperspektiv 
3. Undervisningsevalueringer (januar) 

1. Strategi (institut/afdeling) 
2. Evaluering af uddannelsesnævnets arbejde 
3. Undervisningsevalueringer (september) 

 

7. Orienteringer (15 min)  

7.1 Nyt fra fagene 

-  Intet  

 

7.2 Nyt fra Arts studier  
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Her kan Nyhedsbrev fra Arts Studier læses. 

Maj udgaven indeholder information om:  

 Opdateret profilfagsudbud fra efteråret 2021 

 Forsinkelsessamtaler F21 

 Så kan stillingerne gennem ‘Akademiker i Erhvervslivet’ søges af alle Arts-di-

mittender 2021 

 To-dages jobsøgningskursus for ARTS dimittender 

 

7.3 Nyt fra studienævnet 

Ida Krøgholt fortalte om en orientering givet på SN ved mødet i april. UN-forperson 

for Engelsk Anne Gram Schjoldager orienterede SN om en UN-drøftelse om binær op-

fattelse af og sprogbrug omkring køn. SN-repræsentanterne Ida Krøgholt og Zenia 

Børsen satte en lignende drøftelse og opmærksomhed på dagsordenen i UN DRAMUS. 

 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studiena-

evn/kommunikation-og-kultur/  

 

7.4 Nyt fra studievejledningen 

SSV’er Yasmin Ben-Kios afslutter sin uddannelse og stopper derfor som studievejleder 

for dramaturgi. Der kommer et stillingsopslag i løbet i juni.  

 

7.5 Nyt fra ledelsen 

Afdelingsleder orienterede om, at der er midler at få til fag-sociale arrangementer i 

E21.  

 

7.6 Eventuelt (3 min) 

Zenia Børsen opfordrede foreninger og studerende til at ansøge Arts Trivsels- og akti-

vitetspulje https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/campus/trivsels-og-ak-

tivitetspuljen/ om midler til fag-sociale arrangementer. 

 

8. Drøftelse af rapport udarbejdet af arbejdsgruppen bag BA-evaluerin-

gen af musikvidenskab (drøftelsespunkt) (45 minutter) 16.15-17.00 

De fagrelevante nævnsmedlemmer drøftede, hvilke justeringstiltag der skal indstilles 

til UN med henblik på implementering i MUS BA-2018.  

 

Der var på mødet gode drøftelser af de fremsatte modeller og løsningsforslag, samt op-

samling på holdningstilkendegivelser på det afholdte fællesmøde den 5. maj.  

 

Ad: Rammesat praksis på 1. semester: 

Kernediskussionen er om det skal være en ugeaktivitet eller om det skal fastholdes i 

nuværende format.  På baggrund af det afholdte fællesmøde den 5. maj kan det af eva-

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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lueringsgruppen beskrevne forslag ikke implementeres. Der var enighed blandt de til-

stedeværende ved dagens møde om, at UN skal fastholde udviklingsarbejdet af den 

rammesatte praksis.  

Forslag:  Der nedsættes en arbejdsgruppe, som får til opdrag at foretage et udviklings-

arbejde af den rammesatte praksis. Denne arbejdsgruppe nedsættes på UN-mødet i 

juni 2021 

 

Ad: Trængselsproblematikken på 3. og 4. semester 

Der var på fællesmødet den 5. maj ikke opbakning til at starte en revision af studieord-

ningen allerede og der var gode og vægtige argumenter for at lave en udvikling af se-

mestrene inden for rammerne af den eksisterende studieordning. 

Dette kan gøres  

 gennem en justering af tilrettelæggelse af semestrene  

 gennem en skriftlig BA-vejledning om sammenhænge på langs og på tværs af 

uddannelsen samt en beskrivelse af studievirkeligheden 

 gennem ansættelse af en semesterkoordinator, hvis funktion det bliver dels at 

understøtte de studerende i disse semestre og dels at optimere tilrettelæggel-

sen af semestrene. SSV’er Rikke Kjær Jensen gjorde opmærksom på, at en ko-

ordinering med studievejleder vil være vigtig at huske, da planlægning af stu-

dietid er emner på semestermøderne, som SSV’erne afholder 

 evt. gennem skabelse af et helikopterperspektiv på/overblik over hvordan de 

studerendes studieliv ser ud. 

 

Øvrige drøftelser: 

 Genindførelse af instruktor-brug i E21  

 Ønske om arbejdsgrupper, der skal arbejde med hhv. udarbejdelse af skriftlig 

BA-vejledning og digitalisering som fagudviklingsstrategi 

 Genindførelse af gymnasielærerdag i januar i samarbejde med dramaturgi. 

 

Beslutning: 

De fagrelevante nævnsmedlemmers drøftelser mundede ikke ud i et klart beslutnings-

oplæg, hvorfor det blev aftalt, at afdelingsleder og UN-forperson Steen Kaargaard Ni-

elsen sammenskriver et udkast til et beslutningsoplæg og rundesender dette til kom-

mentering. Når beslutningsoplægget er klar sendes dette i høring hos Musikviden-

skabs undervisere og studerende til skriftlig kommentering med deadline primo juni. 

Dermed vil der være et beslutningsoplæg klar til indstilling til UN på mødet den 15. 

juni. 


