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Mødedato: 19. januar 2021 kl. 14.15-16.00 
Mødested: zoom 
Mødeemne: Uddannelsesnævn DRAMUS (ordinært møde) 
 
Deltagere: Mads Krogh (SN-repræsentant), Thomas Rosendal Nielsen (UN-forper-
son), Steen Kaargaard Nielsen (VIP-suppleant), Zenia Børsen (UN-næstforperson og 
SN-repræsentant), Morten Hauge Sørensen, Frederik Bonde Pilgaard, Amalie Lild-
holdt Jacobsen, Yasmin Ben-Kisos (UN-suppleant), Afdelingskonsulent Kristian 
Mørch Abell, Studievejleder dramaturgi Yasmin Ben-Kisos,  
UN-sekretær Lykke Kjerrumgaard Schelde 
 
Afbud: Thomas Holme (fast VIP-observatør), Erik Exe Christoffersen (fast VIP-obser-
vatør) 
 
Gæster: nyvalgte studerende til uddannelsesnævnet 

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

2. Status på COVID19-situationen (orienterings- og 
drøftelsespunkt) (5 min) 

3. Behandling af undervisningsevalueringer fra efterårets 
undervisning (drøftelsespunkt) (45 min) 

4. Anvendelse af studiegrupperne på 1. semester (drøftelsespunkt) 
(10 minutter) 

5. Til senere møder (drøftelse) (5 min) 

6. Orienteringer (15 min) 
 
1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat (beslutning) (5 

min) 
Uddannelsesnævnets forperson Thomas Rosendahl Nielsen (TRN) bød velkommen til 
mødet, hvorefter uddannelsesnævnet godkendte dagsordenen og fulgte op på referatet 
fra mødet den 15. december 2020: 
Det ønskede informationsmøde til kommende kandidatstuderende om den nye kandi-
datuddannelse i musikvidenskab 2021 bliver afholdt tirsdag den 23. februar kl. 14.00. 
Dette formidles også til de studerende ad relevante kommunikationskanaler. Steen 
Kargaard Nielsen (SKN) fortalte, at der i lærergruppen arbejdes på at tilrettelægge 
præsentationen som bl.a. vil introducere til de nye fag. Præsentationen er et punkt på 
lærermødet på fredag den 22. januar. Zenia Børsen (ZB) gjorde opmærksom på, at 
hendes medstuderende havde ytret ønske om, at hun eller anden studerende, der 
havde deltaget i udviklingsprocessen, var del af præsentationen for at få formidlet stu-
denterperspektivet på processen og på kandidatuddannelsen. SKN bringer dette ønske 
med til lærermødet og kontakter herefter ZB.  
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2. Status på COVID19-situationen (orienterings- og drøftelsespunkt) (5 
min) 

Eksamen: TRN orienterede om, at eksamener pt afvikles online med undtagelse af de 
praktiske prøver, hvor afdelingens fag havde fået dispensation til at afvikle ved frem-
møde.  
Undervisning: TRN orienterede om AU-beslutning om, at al undervisning frem til ud-
gangen af marts skal afvikles online. TRN fortalte, at han er i proces med at afsøge mu-
lighederne for at den praktiske undervisning kan afvikles med fysisk fremmøde under 
hensyntagen til gældende corona-restriktioner. Beslutningsforum Arts er ved at af-
klare rammer og beslutninger lokalt og disse afventes pt. 
Efter denne orientering var der en drøftelse blandt de tilstedeværende VIP omkring 
udmeldingen fra AU. Mads Krogh (MK) og SKN ønskede bl.a. at vide, om AU kunne 
tænkes at løsne op for denne beslutning, hvis der på nationalt plan blev løsnet op i re-
striktionerne. Dette meget konkrete spørgsmål kunne TBN ikke besvare, men han re-
degjorde kort for grundene bag beslutningen, som beroede på hensyn til de mange 
VIP’er, der ønskede rettidig klarhed over undervisningsformatet og dermed mulighed 
for at planlægge sin undervisning enten målrettet online afvikling eller fysisk tilstede-
værelse. TRN fortalte at han havde indmeldt afdelingens ønske om mulighed for flek-
sibilitet i undervisningsplanlægningen, men at beslutningen i denne omgang var faldet 
sådan ud, for at tage hensyn til kollegers arbejdstid og kolleger som kan føle sig presset 
af dobbeltplanlægning. TRN viderebringer afdelingens ønske om fleksibilitet til insti-
tutledelsen igen. 
Yasmin Ben-Kios (YBK) fortalte at de studerende havde modtaget orientering om be-
slutning omkring online undervisning. 
Morten Hauge Sørensen (MHS) spurgte til, om der under nedlukningen var muligt at 
benytte fx læsepladser og gruppelokaler. TRN havde ikke modtaget information 
herom. 
 
3. Behandling af undervisningsevalueringer fra efterårets undervisning 

(drøftelsespunkt) (45 min) 
TRN indledte punktet med at italesætte, at den vigtigste del af undervisningsevalue-
ringen er de evalueringssamtaler og –drøftelser, som foregår mellem undervisere og 
studerende. Uddannelsesnævnets opgave er hvert semester at sikre følgende: 

1. Sikre at der bliver evalueret i de fag, der er aftalt i turnusplanen.  
2. Identificere og drøfte generelle og tværgående udfordringer eller udviklings-

muligheder på fagene.  
3. Indstille til afdelingslederen, hvis der er akutte og/eller særligt kritisable for-

hold, der skal adresseres.  
4. For det fjerde at rapportere til SN. Afdelingslederen skal på baggrund af drøf-

telser i uddannelsesnævnet skrive en sammenfattende afrapportering (om-
fang: ca. 1 side) af undervisningsevalueringen ved afdelingen. Rapporten skal 
skrives i en skabelon med punkterne: - Afdeling - Uddannelser diskuteret på 
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UN-møde - Afdelingsleders redegørelse for semesterets evaluering - Hvilke er-
faringer, spørgsmål og/eller problemer kan/bør tages til drøftelse i SN? - Evt. 
andre kommentarer.  
 

Uddannelsesnævnet behandlede dernæst de indkomne undervisningsevalueringer fra 
E20. 
 
Bacheloruddannelsen i musikvidenskab 
Indledningsvist blev det konstateret at der manglede en enkelt evaluering fra faget 
Stemmen som instrument. Afdelingskonsulenten Kristian Mørch Abell (KMA) indhen-
ter denne og evalueringen vil blive drøftet på nævnets møde i februar sammen med 
projektorienteret forløb. 
 
Generelle bemærkninger  
På 1. semester er der fortsat udfordringer omkring, at de studerende er nyoptagne og 
endnu ikke har tilegnet sig studieteknik. Drøftelsen heraf ses under Musikkultur. 
Ved evalueringen af de praktiske fag fremhævede de studerende den generelle og tilba-
gevendende problemstilling på musikvidenskab, om at de studerende i høj grad roser 
og værdsætter de praktiske undervisningsaktiviteter, og samtidig oplever et tidspres 
ift. denne undervisning.  
 
1. semester: 
Musikkultur  
Der er tale om en positiv evaluering af faget, men der var i de studerendes evaluering 
fokus på, at manglende redskaber til studieteknik. På baggrund heraf var der iblandt 
nævnets medlemmer en drøftelse af, hvordan de studerende bedst muligt kunne un-
derstøttes i tilegnelsen heraf: 

- Studerende foreslår instruktorundervisning: dette har tidligere været alloke-
ret, men fik ikke positiv feedback erindrede MK. TRN orienterede om, at allo-
kering af instruktorer ville betyde at uddannelsesbudgettet skal revideres og 
derfor med fordel, hvis dette ønskes, medtages i den kommende evaluering af 
bacheloruddannelsen. Yasmin Ben-Kios gjorde opmærksom på, at studenter-
studievejlederne gerne fortæller de studerende, hvor de finder værktøjer til at 
opøve deres studiekompetencer og studieteknik. 

- Forslaget omkring læsevejledninger: MK fortalte at han og medunderviseren 
har drøftet dette, men at de deler synspunktet, at de studerende skal tilegne 
sig kompetencen at læse akademisk. 

- Eksplicitering af læringsmålene: MK fortalte, at han i gennemgangen af faget 
ved semesterstart lagde hovedvægten på formålsbeskrivelsen, idet de formule-
rede læringsmål har en målstyret forestilling om, hvordan læring tilegnes.  
 

3. semester  
Eventkultur 
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Der er tale om en grundlæggende positiv evaluering på trods af corona-problemstillin-
ger. SKN fortalte at det lykkedes for holdet at komme ”ud i verden”, men at der i den 
kommende evaluering af bacheloruddannelsen, skal være opmærksom på trængsels- 
problematik i faget. SKN vurderede umiddelbart, at det var svært at indfri den entre-
preneurielle del, desuden kan der med fordel ses på om der er for mange målsætninger 
i forløbet. SKN vurderede også, at der i E20 var gjort nogle gode erfaringer, der skal 
gives videre til den kommende underviser i E21. 
 
Arrangement og brugsklaver 
Undervisningen var afviklet på hold under tre undervisere, og der var indkommet eva-
lueringer fra alle tre undervisere.  
Uddannelsesnævnet kommenterede på de store forskelle i format og indhold mellem 
de tre evalueringer. De tilstedeværende VIP var enige om, at evalueringsformatet og 
turnusplanen for evaluering skal italesættes på kommende lærermøder, således at vi-
den herom er opdateret iblandt VIP. Dette er oplagt at bringe op i det tidlige forår, da 
turnusplanen skal opdateres. 
Dernæst fremhævede SKN specifikke ting omkring fællesundervisningen, som han 
vurderede skal medtages i den kommende evaluering af bacheloruddannelsen. SKN 
lovede uddannelsesnævnet en opfølgning herpå. 
Der var en kort drøftelse af skemalægning, men TRN vurderede at det formentlig ikke 
er realistisk at nedbringe det daglige antal timer til under 6.  
 
Stemmen som instrument  
Undervisningen var afviklet på hold under tre undervisere, og der var indkommet eva-
lueringer fra to undervisere. 
Også her kommenterede uddannelsesnævnet på forskellene i format og indhold mel-
lem evalueringerne.  
Den ene underviser gør i evalueringen opmærksom på, at der fortsat er en diskrepans 
mellem læringsmål og antallet af timer til faget. SKN medtager dette i den kommende 
evaluering af bacheloruddannelsen.   
 
Music in the Cloud - Musical Culture in the Digital Era (IV-fag) 
Der er tale om en positiv evaluering. Der er en note omkring, at der i E20 ikke har væ-
ret deltagelse fra internationale studerende sikkert pga. COVID-19. TRN opfordrede 
det kommende uddannelsesnævn til at se på holdstørrelsen på afdelingens IV-fag, da 
det kan være, at deltagerantallet liggere lavere end på andre afdelingers IV-fag. Desu-
den gjorde TRN opmærksom på, at IV-fags portføljen skal drøftes i 2022. 
 
5. semester 
Bachelorprojekt 
Der er ikke foretaget evaluering af bachelorprojektet grundet sygdom. 
 
Kandidatuddannelsen i musikvidenskab 2017 
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Uddannelsesnævnet konstaterede med glæde at der var indkommet evalueringer fra 
alle fag på turnusplanen. 
 
1. semester 
Da en ny studieordning for kandidatuddannelsen træder i kraft 1. september 2021, så 
er undervisningen gennemført for sidste gang på 1. semester. 
 
Analyse og fortolkning 
Der er positiv respons på forløbet med mange kvalitative kommentarer til, hvad der 
kan udvikles. SKN og TRN er opmærksomme på, at erfaringer fra E20 med fordel kan 
videreføres i det nye fag på den nye studieordning. 
 
3. semester 
Projektorienteret forløb behandles på uddannelsesnævnets møde i februar 2021, da 
projektværternes evalueringer også er tilgængelige på det tidspunkt. 
 
Referat fra seneste drøftelse af efterårssemestret – E19: 
Afslutningsvist kiggede nævnets medlemmer på referatet fra nævnets møde den 18. fe-
bruar 2020, hvor der var foretaget en opsummering af undervisningsevalueringerne 
for E19. Nævnets konstaterede at det umiddelbart er flere af de samme temaer, der 
dukker op igen, hvilket er værd at bemærke for den nedsatte arbejdsgruppe, der skal 
forestå evalueringen af bacheloruddannelsen. TRN fremhævede særligt: arbejdsbelast-
ning, antallet af timer til praksisfag og sammenhæng (eller mangel derpå) i fag som 
består af flere delforløb. 
 
Bacheloruddannelsen i dramaturgi 
Uddannelsesnævnet konstaterede med glæde at der var indkommet evalueringer fra 
alle fag på turnusplanen.  
 
1. semester  
Teaterpraksis 
Der er tale om en positiv evaluering af undervisningen, dog skal det indskærpes at gæl-
dende corona-restriktioner skal overholdes.  
 
3. semester 
Kultur- og teaterpolitik 
Der er tale om en positiv evaluering af undervisningen, men de studerende giver ud-
tryk for, at de er pressede pga. læsebyrden i faget Studium generale.  
Desuden er der et studenterønske om, at træde ud af samlæsningen med Kandidatud-
dannelsen i æstetik og kultur. TRN italesatte dette som et muligt tema for det kom-
mende uddannelsesnævn at gå i dialog med institutledelsen om. Der var en kort drøf-
telse af, om der skulle fokuseres på afvikling eller udvikling af samlæsningen på dette 
fag. Iflg. underviseren giver samlæsningen meget god mening og YBK fremhævede at 

https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Uddannelsesnaevn/IKK/DraMus/2020/Godkendt_referat_Uddannelsesnaevnsmoede_DRAMUS_18._februar_2020.pdf
https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Uddannelsesnaevn/IKK/DraMus/2020/Godkendt_referat_Uddannelsesnaevnsmoede_DRAMUS_18._februar_2020.pdf
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en tidlig italesættelse af faglige fordele ved samlæsningen kan være med til at ned-
bringe de studerendes frustrationer herover. Der var enighed om, at det faglige ind-
hold og tilrettelæggelsen af undervisningen skal være meningsfyldt for begge uddan-
nelser. TRN orienterede om, at denne drøftelse vil blive taget op i lærergrupperne i 
foråret, og at der meldes tilbage til uddannelsesnævnet. En eventuel afvikling af sam-
læsningen vil ikke fører til en ny studieordning. 
 
Studium generale 
TRN anerkendte de studerendes udsagn i evaluering om, at der en meget stor læse-
byrde til faget. Læsestoffet kan med fordel prioriteres strammere. Desuden er der et 
ønske om, at samle undervisningen på 2 dage frem for tre dage, som det var skemalagt 
i E20. TRN fremhævede, at der i evalueringen af fællesdelen var mere positiv feedback 
end de tidligere år, hvilket er godt. En mulig baggrund herfor fremførte YBK, der 
mente at synergien mellem Værkanalyse 2 (2. semester) og Studium generale måske 
var tydeligere for de studerende i E20 end tidligere. TRN skal selv undervise på faget 
Værkanalyse 2 i F21 og vil være opmærksom på at skabe forbindelse mellem de to fag. 
 
Arts management, Policy and Practice (IV-fag) 
Der er tale om en positiv evaluering. Der var ikke yderligere kommentarer ud over et 
spørgsmål omkring holdstørrelsens rentabilitet.  
 
5. semester 
Bachelorprojekt 
Der har desværre ikke været foretaget en egentlig evaluering af forløbet, hvilket først 
blev opdaget sent. Derfor bad KMA underviser lave en beskrivelse af forløbet, således 
at der forefindes materiale herom.  
 
Kandidatuddannelsen i dramaturgi 
Uddannelsesnævnet konstaterede med glæde at der var indkommet evalueringer fra 
alle fag på turnusplanen. 
 
1. semester 
Dramaturgisk praksis (20 ECTS) 
Meget positiv evaluering af forløbet, dog har de sene timer være en udfordring for 
dette forløb. Undervisningen er afviklet i tidsrummet 16.00-18.00. TRN gjorde det 
kommende uddannelsesnævn opmærksom på, at der i skemalægningen med fordel 
kan sikres en turnus i fagene, der placeres i det sene tidsrum. Af evalueringen fremgår 
det, at omverdensvendtheden i faget er givende for de studerende. 
Derudover var der en note som omhandler sammenhængen på semestret og samspillet 
mellem det andet fag Mediedramaturgi (10 ECTS). Dette er iflg. TRN en tilbageven-
dende drøftelse, og at Mediedramaturgi vægter 10 ECTS pga. samlæsning. 
 
3. semester 
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Projektorienteret forløb behandles på uddannelsesnævnets møde i februar 2021, da 
projektværternes evalueringer er tilgængelige til det tidspunkt. 
Dog med opmærksomhed på, at specialeforberedende forløb er inkorporeret i projekt-
orienteret forløb. 
 
Referat fra seneste drøftelse af efterårssemestret – E19: 
Afslutningsvist kiggede nævnets medlemmer på referatet fra nævnets møde den 18. fe-
bruar 2020. Det kunne konstateres at tilbagevendende elementer i evalueringerne af 
efterårssemesteret bl.a. er samlæste forløb, sammenhænge mellem fag på tværs af se-
mestre og på samme semester, samt at portfolio som eksamensform fortsat er et op-
mærksomhedspunkt. TRN og SKN var enige om, at dette kan være et didaktisk fokus-
punkt og udviklingstema i lærergrupperne, hvor der bl.a. kan foretages en erfaringsud-
veksling af fx feedback på afleveringer og afleveringernes funktion undervejs i under-
visningen samt i den samlede portfolio. 
 
Bachelortilvalget i Cultural and Creative Industries 
Critical, Cultural and Creative Industry Studies 
TRN indledte evalueringen af tilvalget, der har første gennemløb, med at anerkende 
den grundige evaluering, som italesætter nogle udfordringer i forventningsafstemnin-
gen med de studerende om fagets indhold. Dette undrede umiddelbart MK, da dette er 
velbeskrevet i studieordningen. De tilstedeværende studerende gjorde kort opmærk-
som på, at ikke alle studerende læser kursusbeskrivelserne i en sådan grad, at det 
alene kan afhjælpe udfordringerne med forventningsafstemning. 
Mange læser beskrivelserne af uddannelserne forud for deres studievalg på studie-
guiden og der kan på den baggrund skabes skæve forestillinger om fagets/uddannel-
sens indhold. MK ønsker at studieguidens side om bachelortilvalget omskrives. YBK 
sidder med denne opgave som studenterstudievejleder og vil sende en mail herom til 
Jan Løhmann. MK er cc på denne mail. YBK gør opmærksom på, at der er deadline for 
ændringer af siderne den 26. januar 2021. ZB opfordrede VIP til at henlede de stude-
rendes opmærksom på studieordningen både for bachelortilvalget og i andre fag.  
MK er særlig opmærksom på, at nogle studerende giver udtryk for at der kan være ud-
fordringer med det sociale studiemiljø og at det bl.a. er derfor han meget gerne ser, at 
AU-beslutningen om online undervisning til udgangen af marts kan blødes op.  
Uddannelsesnævnet besluttet at faget skal evalueres efter 2. gennemløb i E21 for at se, 
om nogle af tingene er løst. 
 
Da drøftelserne af evalueringerne var tilendebragt, pointrede ZB at det er vigtigt at VIP 
er opmærksomme på evalueringskulturen på afdelingen. Ønsket er at evalueringskul-
turen på afdelingen er funderet åben dialog mellem studerende og VIP med fokus på 
forbedringer og udviklingspotentialer. Desværre kan der fra tid til komme udfordrin-
ger i vejen for dette, for eksempel i form af en uhensigtsmæssig angrebs- og forsvars-
præget dialog, hvilket ikke er befordrende for dialogen.  

https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Uddannelsesnaevn/IKK/DraMus/2020/Godkendt_referat_Uddannelsesnaevnsmoede_DRAMUS_18._februar_2020.pdf
https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Uddannelsesnaevn/IKK/DraMus/2020/Godkendt_referat_Uddannelsesnaevnsmoede_DRAMUS_18._februar_2020.pdf
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Der var en drøftelse af om dette var et opmærksomhedspunkt, der skulle løftes op til 
studienævnet mhp. en generel evaluering af evalueringspolitikken herunder evalue-
ringskulturen på instituttet. MK, den nuværende studienævnsrepræsentant, vurderede 
umiddelbart ikke at studienævnet ville være det rette forum til at håndtere evaluerin-
ger af evalueringskulturen. Det blev vurderet at en evaluering af evalueringskulturen 
nok ville være mest frugtbart lokalt, idet evalueringspolitikken på instituttet gav plads 
til lokal udmøntning. TRN henledte opmærksomheden på, at evalueringsturnusplanen 
indledtes med en prosabeskrivelse af afdelingens praksis, som måske kunne genskri-
ves ved opdatering heraf. 
KMA skriver i den sammenfattende rapport til studienævnet, at uddannelsesnævnet 
har drøftet evalueringskulturen og på hvilket niveau de forskellige problematikker kan 
løses. Studienævnsrepræsentanterne kan udfolde dette for studienævnet efter behov.  
TRN takkede ZB for at bringe drøftelsen frem. 
 
Uddannelsesnævnet vil på mødet i februar have mulighed for at kommentere på den 
sammenfattende afrapportering, hvorefter denne senest 8. marts 2021 sendes til insti-
tuttet v/Trine Kaalby Bjerre, hvorfra de bliver videreformidlet til studienævnet. 
 
4. Anvendelse af studiegrupperne på 1. semester (drøftelsespunkt) (10 

minutter) 
Efter et møde blandt Musikvidenskabs studenterrepræsentanter har de studerende øn-
sket en drøftelse af, hvordan studiegrupper anvendes på 1. semester, og om der i denne 
forbindelse er forhold, der kan forbedres fremadrettet. Baggrunden herfor er både, at 
studiegrupperne på Musikvidenskabs 1. semester fik en middelmådig evaluering i 
2019, og at coronasituationen i E20 har øget og/eller ændret brugen af studiegrup-
perne. ZB og MHS præciserede at de ønskede en drøftelse af, om der kunne gøres mere 
for studiegrupperne og med studiegrupperne. De studerende er overvejende glade for 
studiegrupperne, der går på tværs af 1. semesters tre fag. YBK fortalte, at der i studie-
vejledningen havde været flere henvendelser om studiegrupper særligt omkring sam-
arbejdet heri. Det er vurderingen at den fysiske nedlukning har vanskeliggjort samar-
bejdet, idet gruppernes medlemmer ikke har haft samme muligheder som normalt for 
at lære hinanden at kende. 
 
Uddannelsesnævnets medlemmer foreslog følgende: 

- øget fokus på samarbejde i studiegrupperne / studiegrupperne, når undervis-
ningen må afvikles på campus 

- indførelse af en ekstra mentorsamtale 
- kigge på et evalueringsformat på individniveau og måske en corona-måling 
- kigge på bedre integration af studiegrupperne i undervisningen 
- italesætte de forskellige veje til sparring omkring problemhåndtering og kon-

fliktløsning, således at det ikke er tabubelagt, hvis en gruppe møder proble-
mer. 
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Der var en kort opridsning af de mulige kanaler for hjælp og sparring: Hvis der er op-
stået problemer i studiegrupperne, der ikke kan løses i samtale i gruppen, kan grup-
pens medlemmer i første omgang kontakte studenterstudievejleder og dernæst fagko-
ordinatoren. Ved akutte problemstillinger skal man gå direkte til fagkoordinator. 
 
TRN orienterede om at der på kommende lærermøder er opsamling på de afholdte 
mentorsamtaler og at uddannelsesnævnet vil modtage en tilbagemelding herfra på fe-
bruar-mødet. 
 
5. Til senere møder (drøftelse) (5 min) 
Punkter til næste møde tilsendes sekretæren Lykke Kjerrumgaard Schelde. 
 

Punkter på kommende møder 
Februar  Konstituering af uddannelsesnævnet 

Behandling af undervisningsevalueringer fra efterårets undervisning – 
Stemmen som instrument og projektorienteret forløb, m.fl. 
UN-drøftelse af afdelingslederens sammenfattende afrapportering for 
undervisningen E20 
Tilbagemelding fra lærermøder vedr. mentorsamtaler 
Tilbagemelding vedr. behandling af nye studieordninger i dekanatet 
Overdragelsesforretning i uddannelsesnævnet 

- Organisation 
- Årshjul 
- forretningsorden 

Marts  
April Årlig status og datapakker 
Maj  
Juni  

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 

 
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 ar-
bejde 
3. Undervisningsevalueringer (september) 

 
6. Orienteringer (15 min)  
 
6.1 Nyt fra fagene 
Intet 
 
6.2 Nyt fra Arts studier  
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Der kan i nyhedsbrevet fra januar 2021 læses om følgende: 
- Tilstedeværelseskravet F21 
- Nyt skemavisningssystem fra foråret 2021 og frem 
- Turnusplan for uddannelsesevalueringer på Arts 2021-2025 
- Ny webressource om studerendes trivsel til VIP 
- Fra Blackboard til Brightspace – ét skridt tættere på 
- Kandidatdage online 
- U-days 2021 afholdes online 
- Udvekslingsophold i 2021-2022 
- Arbejdsmarkedsstatus – ny Power BI emnerapport 
- Arts CompagnyDating går online i uge 8 2021 

 
6.3 Nyt fra studienævnet 
Intet  
      
6.4 Nyt fra studievejledningen 
Studenterstudievejleder Yasmin Ben-Kios fortalte at de i vejledningen havde modtaget 
program for årets tilvalgsdag, der afvikles online den 11. februar fra 10.00-16.00. Hun 
gjorde opmærksom på, at afdelingens tilvalg er fraværende i programmet. Dette er en 
fejl. YBK kontakter Simon Christensen (VEST) med henblik på opsamling på denne 
sag og melder tilbage til TRN og SKN.  
 
6.5 Nyt fra ledelsen 
TRN orienterede om, at den sidste kvalitetssikring af eksamensplanerne finder sted nu 
og at de forventes offentliggjort inden længe.  
 
Afslutningsvist orienterede TRN om, at dette uddannelsesnævnsmøde er det sidste 
med ham som forperson, idet han stopper som både afdelingsleder og forperson med 
udgangen af januar. TRN takkede alle for godt samarbejder og særligt de studerende 
for deres store engagement i nævnets arbejde. Afdelingslederposten gives videre til 
SKN som takkede TRN for den store indsats gennem mange år på de to poster. 
 
6.6 Eventuelt (5 min) 
Intet  

https://bachelor.au.dk/tilvalg/tilvalgsdag/
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