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Mødedato: 23. april 2019
Mødested: Kaseren
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde i UN KÆM
Deltagere:
Camilla Paldam (formand), Ane Hejlskov Larsen, Jacob Wamberg, Birgitte Stougaard,
Clara Struve (næstforperson), Studievejledere ÆK (Bjørg Thur), Studievejledere
Kunsthistorie (Sara Klinge), Camilla Søndergaard,
Fra Arts Studier: Lykke Kjerrumgaard Schelde (SNUK)
Udveksling F19:
Nadia Brandt, Florina Cianga-Christophersen,
Fravær:
Jørn Erslev, Ansa Lønstrup, Andrea Brønniche, Afdelingskonsulent Kristian Mørch
Abell, Natascha Beringer, Nana Flarup, Daniel Emami Riis, Maria Hvolbaek, Frederikke Lilholt, Frederik Voldborg Andersen, Camilla Schønning Johansen, Ditte Horsholt, Anne-Sophie Elise Søndergaard Hansen.
Afbud:
Sissel Xenia Reese, Sara Duborg, Sofie Reimer-Walsted, Mette-Marie Zacher Sørensen, Lotte Philipsen
1.

Godkendelse af dagsorden og referat fra 13. marts 2019

2.

Konstituering af Uddannelsesnævnet

3.

De studerendes og studievejledernes punkt (orienteringspunkt)

4.

Afdelingslederens og fagenes punkt (orienteringspunkt)

5.

Nyt fra studienævnet (orienteringspunkt)

6.

Nyt fra Arts studier (orienteringspunkt)

7.

Drøftelse af eksamensplanen og samlet indstilling på både
undervisningsplan og eksamensplan til SN (beslutningspunkt)

8.

Fast kadence på møder i uddannelsesnævnet (beslutningspunkt)

9.

Orientering om Praktikdatabase

10. Evaluering af projektorienteret forløb ved projektværter og
studerende E18 (meddelelsespunkt)
11. Forslag til kommende møder
12. Evt.
13. Punkter til kommende møder
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0. Velkomst
Camilla Paldam ønskede velkommen til UN-mødet, og indledet med en præsentationsrunde. Camilla er pr. 1. april 2019 blevet afdelingsleder på KÆM, og hun holder fagkoordinatorkasketten på KH pt, mens Birgitte Stougaard er fagkoordinator på ÆK frem
til sommer.
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra 13. marts 2019
Referatet fra sidste møde i UN blev godkendt med følgende ændringer:
- Det fremgår at Ane var til stede hvilket ikke er korrekt
Punkter til dagsordenen:
- Clara Struve ønsker titlen næstforperson frem for næstformand – dette imødekommes og anvendes fremadrettet.
- Ny studievejleder på KH er Sara Klinge – velkommen til.
2. Konstituering af Uddannelsesnævnet
Der var fredsvalg i UN’et: Camilla er ny formand og Clara ny næstforperson.
Der var ingen kommentarer til mødeformatet, men ønsker om to ændringer:
- Når dagsordenen er sammensat så tilsendes denne Clara ca. 1,5 uge inden mødet til godkendelse, således at den kan komme ud ca. 1 uge før UN-mødet
- Fast kadence på møderne og gerne forud for studienævnsmøderne – dette behandles under punkt 8.
Desuden ønsker Camilla at UN’et på sigt kommer til at bære præg af diskussioner og
drøftelser, frem for orienteringer og meddelelser.
3. De studerendes og studievejledernes punkt (orienteringspunkt)
Clara orienterede om de studerendes drøftelser på deres formødet, hvor der primært
var fokus på de nye tilvalg og kønsbias i eksamenssammenhænge – fx anonymiserede
eksamener.
I kølvandet på orienteringen opstod der en drøftelse af anonymiseringen af eksamen.
De studerende og VIP’erne delte indledningsvist synspunktet, at det kunne være en
god idé at udskifte navn med eksamensnummer i forbindelse med skriftlige eksaminer, især fordi at stadig flere eksaminer har intern censur med blot én bedømmer, men
undervejes i drøftelsen blev det indledningsvise synspunkt problematiseret:
- Fx afspejler karaktergivningen også den individuelle progression, og ved anonymiserede opgaver, så kan man risikere at studerende med fx dysleksi vil
blive bedømt lavere end ellers
- Feedback til eksamensnummer – vil det være svære for den studerende at efterspørge feedback fra VIP? De studerende adresseres forskelligt af VIP og det
kan derfor være vanskeligt med skriftlig feedback til et eksamensnummer.

ARTS
AARHUS UNIVERSITET

Referat
Lykke Kjerrumgaard
Schelde
Dato: 25. april 2019
Ref: LKS

Side 3/6

-

Vil anonymisering øge en eventuel afstand mellem de studerende og VIP?

Opsamlingen på drøftelsen var, at de studerende skal blive enige om, hvad de vurderer
i den konkrete sag. Der er ikke noget problem i, at de vurderer at, det vil være værd at
afprøve. At VIP har andre overvejelser er ingen hindring. De studerende takkede herefter VIP for deres perspektiver på anonymiseringen af skriftlige eksaminer.
4. Afdelingslederens og fagenes punkt (orienteringspunkt)
Studienævnsrepræsentation: Ane ønsker at træde ud gerne pr. 1 august. Ane ønsker at
forlade sin post i studienævnet grundet forskningssemester i E19. Der skal derfor udpeges en ny repræsentant fra UN'et: rækkefølgen fra valglisten er Mette-Marie, Jakob,
Lotte og Jørn. Camilla har plads som observatør i SN og vil deltage som observatør i
det omfang, der ikke kan stilles repræsentation.
Der var i UN’et enighed om, at det er demokratisk godt, hvis VIP-repræsentation i SN
er en anden end AL.
Camilla vil afsøge mulighederne for at en anden VIP træder til. Ane tilbød at sidde
valgperioden ud, hvis ikke det lader sig gøre. Orientering herom på det kommende
UN-møde.
Arbejdspladsvurderingen (APV) for AU er publiceret. Det er medarbejdernes vurdering af deres psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Der tages hånd om opmærksomhedspunkterne på afdelingsmøderne i maj måned.
Fagkoordinatorernes meddelelser:
ÆK: studietur i næste uge til Berlin.
KH: André og Jette skal til Hamborg med Tilvalget
UN-møde i maj:
Vær opmærksom på, at vil der være en del forberedelse til årlig status, hvor vi skal
finde konstruktive løsninger på vores uddannelsers udfordringer. Alle medlemmer får
adgang til data i Power BI. Jeres tavshedspligt gælder også det data som åbnes i Power
BI.
5. Nyt fra studienævnet (orienteringspunkt)
Bilaget om bias - interessant
Ane: Interessant at kvinder har svært ved at vurdere kvinder.
Camilla: Gender balance 8. marts 2019. Det bliver italesat at ubevidst gender bias findes, der er en accept af, at det er i spil. Det at være kvinde er mange forskellige ting –
de mange foredrag var også en masse steoretyper som blev reproduceret i foredragene.
Ane: artiklen peger også på, at der i bestemte fagmiljøerne er kønsbias – fagene har
forskellige embeded værdier i sig. Bias gav sig udtryk på bestemte typer af fag.
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6. Nyt fra Arts studier (orienteringspunkt)
Nyhedsbrevet er udsendt.
UN’ets VIP gav udtryk for glæde over præcisering af bedømmelse af portfolio-eksamener.
Drøftelse af eksamensplanen og samlet indstilling på både
undervisningsplan og eksamensplan til SN (beslutningspunkt)
Der er i eksamensplanen – som i undervisningsplanen, forsøgt indtænkt semesterhelhed.
7.

Generelt for uddannelsesnævnets fag:
Projektorienteret forløb / feltstudium: Aflevering skal på begge fag ligge tidligere, da
forløbet skal være afsluttet inden det specialeforberedende forløb starter i december.
Undervisernavne skal gerne være korrekte.
Særligt for kunsthistorie og museologi:
Mere plads til den skriftlige opgave i faget ”institution, magt og samlinger” – eksamen
skal ligge senere end 6. januar 2020. Lise Skytte er i kontakt med studieadministrationen herom.
Særligt for æstetik og kultur: (Birgitte er i kontakt med Rikke Korsbjerg om nedenstående)
Bedre tid til at skrive og mindre ferie:
BA: Moderne kultur 1. semester
KA: Æstetiske teori og analyse / samt temastudium.
Afklaring som søges:
IV-Fag: er der eksamen før jul?
Der fremlægges en revideret og tilpasset plan på næste UN-møde, der kan indstilles til
endelig godkendelse.
Beslutning:
Det er en smule præmatur at lave en endelig indstilling til SN, men undervisnings- og
eksamensplanen indstilles til godkendelse med forbehold for ovenstående ændringer.
8. Fast kadence på møder i uddannelsesnævnet (beslutningspunkt)
Camilla ønsker drøftelse af fast mødekadence. Der er enighed om, at det er en god idé
at fastlægge disse til semestervis.
Beslutning:
Det er vedtaget at der planlægges fast mødedag til onsdag 14.00-16.00 for E19.
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Camilla arbejder for, at der ikke at der ikke lægges undervisning i E19 på onsdage efter
kl. 14.00
Næste møde i UN 22. maj i lokale 1580-214:
Formøde for studerende 1200-1230
Øvrige tilgår 1230-1400
Næste møde i UN 12. juni lokale 1580-214:
Formøde for studerende 1200-1230
Øvrige tilgår 1230-1400
Der fremsendes en mødeplan for E19 til kommende UN-møde i maj
9. Orientering om Praktikdatabase
Bjørg orienterede om at det var besluttet at praktikdatabasen skal i første omgang
være studenterdrevet. Bjørg har kontakt til Sofie og Cecilie, der er studrende på
kandidaten og som gerne vil være med til at løbe dtabasen igang. Bjørg holder møde
med dem og på dette møde skal formatet fastlægges (linked’in, facebook eller andet).
10. Evaluering af projektorienteret forløb ved projektværter og
studerende E18 (meddelelsespunkt)
Der var en god drøftelse af særligt det uhensigtsmæssige ved at universitetet/fakultetet
evaluerer det projektorientererede forløb blandt projektværterne. Det blev fremhævet,
at det kunne være svært for værterne at vurdere rammerne for forløbet uden at inddrage de studerendes indsats. Det vurderes at øge kompleksiteten med denne nye evaluering, samtidig med at det giver en oplevelse af, at de studerende – som er pålagt
kontaktet med værterne – umyndiggøres.
Der kan med fordel udvikles på evalueringen der udsendes af Arts Studier, evalueringen er del af AUs kvalitetssikringssystem og et tiltag fra Udvalget for Uddannelse
(UFU), som ledes af prorektor Berit Eika. Der er tale om første gennemløb af evaluering.

11. Forslag til kommende møder
UN-møde i maj
Tilvalg i museologiske studier: kuratering og kulturarv
11.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN
ingen
12. Evt.
Der er ønskeligt at KÆM er repræsenteret ved nedenstående seminar:
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Invitationen til seminar om koblingen mellem Arts og omverdenen
torsdag den 9. maj 2019 kl. 9.00-12.00 i Nobelsalen.
Det blev aftalt at Camilla ved frokostmødet på ÆK senere den 23. april skulle
forespørge om en fra ÆK ville kunne deltage. Desunden ønskede UN en orientering
herfra ved det kommende møde.

13. Punkter til kommende møder
Møde den 22. maj:
- Årlig status og udarbejdelse af handleplaner
- Mødeplan for UN i E19
- VIP-repræsentation i studienævnet fra august 2019 til ny valgperiode (beslutning)
- Undervisning- og eksamensplan fremlægges i endelig form (orientering)
- Tilvalget i museologiske studier: kuratering og kulturarv (orientering – evt.
skriftlig)
- Orientering fra seminaret om koblingen mellem Arts og Omverdenen
- Praktikdatabasen og arbejdet hermed
Møde den 12. juni:
- Godkendelse af handleplaner

