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Mødedato: tirsdag den 15. november 2022 kl. 14.15-16.00 
Mødested: 1586-114 
Mødeemne: møde i Uddannelsesnævnet for dramaturgi og musikvidenskab 
 
Deltagere: Ida Krøgholt (SN-repræsentant, dramaturgi VIP), Annelis Kuhlmann 
(suppleant dramaturgi VIP), Steen Kaargaard Nielsen (afdelingsleder og UN-forper-
son, musikvidenskab VIP), Morten Michelsen (musikvidenskab VIP), Victor Johannes 
Møller Åbom (dramaturgi studerende og næstforperson for UN), Frederik Bonde Pil-
gaard (musikvidenskab studerende) (deltog i punkt 1-2) 
 
Observatører: Lea Hjort Thalund (studerende dramaturgi), Jan Ulrik Saksø Chrintz 
Juhl (afdelingskonsulent), Maja Sloth Thuborg (Studienævnsbetjening og uddannel-
seskvalitet, referent) 
 
Fraværende: Zenia Børsen (SN-repræsentant, musikvidenskab studerende), Rasmus 
Frederik Lassen (musikvidenskab studerende), Teresa Kærvang Lindved (studerende 
suppleant), Marius Jørgensen (studievejleder musikvidenskab), Mikkel Bech Christen-
sen (studievejleder dramaturgi) 
  
1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat (beslutning)  
Uddannelsesnævnet (UN) godkendte dagsordenen til dagens møde og der var ingen 
opfølgning på referatet (bilag 1.1). 
 
Beslutning 
UN godkendte dagsordenen. 
 
2. Fra de studerendes formøde (orientering) 
De studerende orienterede om de punkter, der er drøftet på formødet: 

- Brug af forkortelser i dagsorden, referat og bilag – de studerende opfordrede 
til, at ord skrives ud minimum første gang, de bruges. Maja Sloth Thuborg 
(MST) er i gang med at undersøge muligheden for at bruge onedrive i stedet 
for o-drev (det AU-interne fællesdrev).  

- O-drevet er besværligt for de studerende, og de studerende bakker meget op 
om at det kommer i onedrive/sharepoint i stedet, og eventuelt også sendes ud 
til alle studerende.  

 
3. Opsamling på uddannelsesevalueringsmøde og drøftelse af reviderede 

handleplaner dramaturgi (drøftelse) 
Afdelingsleder (AL) Steen Kaargaard Nielsen (SKN) og tidligere fagkoordinator for 
dramaturgi Ida Krøgholt (IK) orienterede UN om hovedpointer fra uddannelses-
evalueringsmødet. UN drøftede de reviderede udkast til handleplaner for Bache-
loruddannelsen og Kandidatuddannelsen i dramaturgi (bilag 3.1 og 3.2) og giver 
input til prioritering af punkterne i planerne: 
 
Bacheloruddannelsen i dramaturgi handleplan: 
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- Der var en drøftelse af studieintensitet og den drøftelse, der var af det på 
uddannelsesmødet. Studieintensitet er et punkt på handleplanerne.  

- Studiestart:  
o De studerende nævnte på mødet, at der er en udfordring ift. de 

studerende, der lige er startet, men har planer om at søge ind på fx 
skuespils-uddannelsen (eller en anden scenekunst-uddannelse) og 
nogle studerende er meget overvældede over, hvor akademisk ud-
dannelsen er. Det blev drøftet, at der er en ”uddannelsestjekker” 
for dramaturgi, og at det er håbet, at dette skulle være med til at 
forbedre forventningsafstemningen med de uddannelsessøgende. 
Det kan også handle om hvor frie rammer, der er på uddannelsen 
og at det er meget op til de studerende selv, at skabe struktur, og 
dette er en udfordring for mange nye studerende.  

o Det blev foreslået at undersøge, hvordan studiegrupperne facilite-
res og støttes og at studiegruppernes forberedelse integreres i un-
dervisningsplanerne. Studiegrupper fremgår af handleplanen un-
der delpolitik 3. 

o Forening på dramaturgi: der er ikke en forening for dramaturgi-
studerende, der er drevet i universitets-regi, men der er andre for-
eninger, der er drevet af dramaturgi-studerende.  

- Det blev foreslået at tage dette ud af handleplanen: ”Undersøgelse af mulig-
hed for tilrettelæggelse af et mere intensivt og kortvarigt kursus i første halv-
del af 1. semester, jf. teaterlivsprojekt.” 
 

Kandidatuddannelsen i dramaturgi handleplan: 
- Optimering af evalueringskulturen skydes til forår-efterår 2023. Det blev 

foreslået, at arrangementet, der skal holdes ifm. dette handleplanspunkt, 
skrives ind i semesterplaner/undervisningsplaner og tilføjes i skemaet.  

 
Næste skridt: 

- SKN eller IK deltager på studienævnsmødet i december/januar og oriente-
rer om uddannelsesevalueringen og de reviderede handleplaner.  

- UN følger på et kommende møde op på placering af punkterne på fremti-
dige UN-møder – en proces for implementeringen af handleplanerne.  

 
4. Foreløbig mødeplan for 2023 (beslutning)  
UN drøftede udkast til mødeplan for 2023. SKN fortalte, at udgangspunktet er, at UN-
møderne ligger den tredje tirsdag i måneden og at det er forslaget er udvide mødetids-
punktet, sådan at mødet varer fra kl. 14.15-16.30. 
De studerende fortalte, at det vigtigste for dem er, at møderne ikke ligger oveni under-
visning. Det er ok for de studerende at udvide mødetiden, men stadig gå efter, at holde 
mødet stramt.  
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Forslag til mødeplan for UN DRAMUS: 
Tirsdag den 17. januar 2023 kl. 14.15-16 (mødet er planlagt) 
Tirsdag den 21. februar 2023 kl. 14.15-16.30 
Tirsdag den 22. marts 2023 kl. 14.15-16.30 
Tirsdag den 18. april 2023 kl. 14.15-16.30 
Tirsdag den 16. maj 2023 kl. 14.15-16.30 
Tirsdag den 20. juni 2023 kl. 14.15-16.30 
Tirsdag den 15. august 2023 kl. 14.15-16.30   
Tirsdag den 19. september 2023 kl. 14.15-16.30 
Tirsdag den 24. oktober 2023 kl. 14.15-16.30 (lagt i uge 43, da tredje tirsdag i må-
neden er i uge 42) 
Tirsdag den 21. november 2023 kl. 14.15-16.30 
Tirsdag den 19. december 2023 kl. 14.15-16.30 (Nb: dette er efter SN-mødet i de-
cember) 
Tirsdag den 16. januar 2024 kl. 14.15-16.30 
 
SN’s mødeplan for 2023 ser sådan ud: 
16.01.2023  
01.03.2023  
29.03.2023  
26.04.2023  
31.05.2023  
28.06.2023  
30.08.2023  
27.09.2023  
25.10.2023  
22.11.2023  
13.12.2023  
24.01.2024 
 
Beslutning: 
UN vedtog nedenstående, lettere reviderede mødeplan: 
Mandag den 16. januar 2023 kl. 14.15-16.30 
Tirsdag den 21. februar 2023 kl. 14.15-16.30 
Tirsdag den 21. marts 2023 kl. 14.15-16.30 
Tirsdag den 18. april 2023 kl. 14.15-16.30 
Tirsdag den 16. maj 2023 kl. 14.15-16.30 
Tirsdag den 20. juni 2023 kl. 14.15-16.30 
Tirsdag den 15. august 2023 kl. 14.15-16.30   
Tirsdag den 19. september 2023 kl. 14.15-16.30 
Tirsdag den 24. oktober 2023 kl. 14.15-16.30  
Tirsdag den 21. november 2023 kl. 14.15-16.30 
Tirsdag den 5. december 2023 kl. 14.15-16.30  
Tirsdag den 16. januar 2024 kl. 14.15-16.30 
 
5. Status på arbejdet med at fjerne forudsætningskrav (orientering)  
Afdelingsleder SKN orienterede UN om status på arbejdet med at fjerne forudsæt-
ningskrav: Der er få detaljer, der ikke er helt på plads endnu, men derudover er der 
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ikke så meget nyt som før. På UN-mødet i december behandles forslagene til studie-
ordningsændringer i denne forbindelse.  
 
6. Alumnenetværksinitiativer (orientering) 
Afdelingskonsulent Jan Ulrik Saksø Chrintz Juhl (JUSCJ) orienterede UN om alumne-
netværksinitiativer:  
Uddannelserne ønsker at få mere kontakt til alumner. Det er mundet ud i et forslag 
om, at holdet et arrangement for studerende på dramaturgi og musikvidenskab med 
oplæg fra forskellige brancher og mulige projektværter for projektorienteret forløb på 
3. semester på kandidatuddannelsen. Alumnerne inviteres til arrangementet for at 
høre om, hvordan man kan bruge studerende i projektorienteret forløb der, hvor de er 
ansat nu. Aftagerforum inviteres også.  
Arrangementet holdes den 8. februar kl. 10.30-12.00 for dramaturgi og musikviden-
skab.  
Spørgsmål eller ideer kan sendes til JUSCJ.  
 
7. Forslag til emner til kommende møder (drøftelse) 
Der blev tilføjet et punkt omkring opfølgning på handleplaner, der sættes på decem-
ber-mødet.  
 

Punkter til kommende møder 
December 2022 • Forslag til ændringer til studieordninger på baggrund af fjernelsen 

af forudsætningskrav (beslutning)  
• Studiepres 2. år BA musikvidenskab: UN følger op på arbejdsgrup-
pens arbejde 
• Handleplaner: planlægning af opfølgning i UN. Herunder opfølg-
ning på studieprogression. 

Januar 2023 • Konstituering af UN (beslutning) 
Februar 2023 • Undervisningsevaluering E22 (drøftelse) 
Overblik over drøftelsesemner til kommende møder (ikke kalendersat) 
- Genindførelse af gymnasielærerdag for musikvidenskab og dramaturgi (drøftet på UN-
møde august 2021) 
- Opfølgning på ideer til mulige tiltag ift. studieintensitet (drøftet på UN-møde dec 21) 
 

 
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) 

 
8. Orienteringer og eventuelt (10 min)  
8.1 Nyt fra studerende 

De studerende fortalte, at der er oprettet et kaserneråd for studerende, som er aktive 
ifm. valget til råd og nævn for studerende, som afvikles i uge 46.  
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8.2 Nyt fra afdelingsleder og fagkoordinatorer  
SKN orienterede om, at der pga. den økonomiske situation kommer til at være færre 
gæsteforelæsere i undervisningen. 
Studieturen, der plejer at være på bacheloruddannelsen på dramaturgi, flyttes til kan-
didatuddannelsen. Alle studerende på kandidatuddannelsen og kandidattilvalget kan 
deltage i studieturen.  
De instruktorer, der er ansat på dramaturgi til teaterhistorie og værkanalyse, er ansat 
for et helt studieår, så de er også ansat for foråret 2023.   
 
8.3 Nyt fra studienævnet 
Referatet fra sidste møde er tilgængeligt på Studienævnets side. 
IK fortalte, at studienævnet drøftede undervisningsevaluering, og studienævnet drøf-
tede, hvordan svarprocenterne kan hæves.  
 
8.4 Nyt fra studievejledningen 

Der var intet nyt fra studievejledningen.  
 
8.5 Nyt fra Arts studier  

MST orienterede om, at nyhedsbreve fra Arts studier findes på underviserportalen.  
November-udgaven indeholder information om:  

• Skemaerne for forårssemesteret 2023 er offentliggjort 
• Studiediagrammer for nye studieordninger til 2023 er nu online på studie-

guiden 
• EVU undervisningsmiljøundersøgelse – udvidet spørgeramme E22 
• Summer University 2023 udbud 
• Ny Power BI rapport ”Vejen til første job” 
• Indmelding af opfyldte forudsætningskrav til vintereksamen 

 
Hvis afgående studerende-medlemmer af UN ønsker udtalelse for deres deltagelse i 
uddannelsesnævnet kan de sende navn, fødselsdag, antal år i UN, evt. andre roller i 
forbindelse med UN (f.eks. næstforperson) til UN-sekretær Maja Sloth Thuborg på 
mail mast@au.dk.  
 
8.6 Eventuelt 
Der blev spurgt til undervisning fra kl. 16-18, og hvorfor der lægges undervisning der. 
De studerende gav udtryk for, at det ikke er frugtbart for deres læring, og at det går ud 
over de studerendes trivsel. De studerende blev opfordret til at tage dette med videre 
til studienævnet.  

about:blank
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/arts/underviserportalen/nyhedsbrev-fra-arts-studier
mailto:mast@au.dk
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