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Møde den: 13. marts 2018 kl. 14.00-16.00 
De studerende mødes kl. 14.00-14.30 og VIP tilgår mødet kl. 14.30-16.00 
Bygning 1580, lokale 249 
UN-møde, KÆM 
 
Indkaldte:  
Medlemmer: 
Birgitte Stougaard (formand), Jørn Erslev Andersen, Mette-Marie Zacher Sørensen, 
Jacob Wamberg, Lotte Philipsen 
VIP-observatører: Ansa Lønstrup 
Studerende (dvs. medlemmer og suppleanter i studienævnet): 
Clara Struve (næstformand), Nadia Brandt, Sissel Xenia Reese, Andrea Brønniche, 
Sara Duborg.  
Andre observatører og gæster: 
Studievejledere ÆK (Bjørg Thur), Studievejledere Kunsthistorie (Zina Maria Roed Ni-
elsen), 
Afdelingskonsulent  Kristian Mørch Abell, Natascha Beringer, Nana Flarup, Daniel 
Emami Riis, Sofie Reimer-Walsted, Maria Hvolbaek, Frederikke Lilholt, Frederik 
Voldborg Andersen, Camilla Schønning Johansen, Ditte Horsholt, Camilla Sønder-
gaard, Anne-Sophie Elise Søndergaard Hansen, Florina Cianga-Christophersen. 
Fra Arts Studier: Camilla Thygesen (SNUK) 
Fraværende: Ane Hejlskov Larsen 
 
 
 
Referat 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra 25.01.2018 (bilag 1) og ori-

entering om næste møde 23.4. kl 9-11. 

Det blev pointeret, at der var en fejl i dagsordenen i og med, at Nadia Brandt 

stadig står som næstformand. Dette vil blive rettet til. Ellers blev både dagsor-

den og referat godkendt.  

 

2. De studerendes punkt 

Clara Struve meldte sig som vikar som repræsentant i husudvalget, mens Na-

dia Brandt er på udveksling.  

 

De studerende foreslog at have et fast punkt på dagsorden omkring videre 

kommunikation af de punkter, der er blevet drøftet på mødet. Her skal der 

sættes navn på, hvem der går videre med hvad.  

 

Andrea Brønniche og Clara Struve meldte sig til at stå for at arrangere den fest 

som 2. årgang til sommer skal arrangere for 1. årgang på Æstetik og Kultur.  
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Der blev nævnt en bekymring omkring, at der er ikke bliver oplyst klart nok, 

hvordan de studerende skal forholde sig til tilmelding til reeksamen, hvis de 

studerende modtager deres karakter senere end deadline for bedømmelser. 

Der er generelt fokus i afdelingen på at reeksamen kan skabe forvirring 

blandt de studerende, når der ikke bliver meldt tilstrækkelig information ud.  

 

Der kommer ny studievejleder på kunsthistorie fra i slutningen af marts.  

 

3. Fagenes punkt 

Æstetik og kulturs nye adjunkt har fået en stilling i København og har sagt 

sin stilling op. Ny underviser til kultur og organisationsanalyse til start 

10.04 er fundet. 

 

Det blev oplyst, at der er et arbejde i gang omkring oprettelsen af en praktik-

database. Der er ved at blive indhentet de sidste oplysninger omkring, hvilke 

informationer, der skal deles med hvem. Forslag om at UN skal drøfte denne 

database, når den er klar enten i april eller maj. Kristan og Bjørg har bolden 

her. 

 

UN blev informeret omkring Prodekanens beslutning for de nye tilvalg.  

KÆM skal genudbyde museologi, og går derfor fra tre til ét tilvalg. De venter 

på endelig tilbagemelding fra Prodekanen omkring, om fagene kan være med i 

et samarbejde med nogle af de andre godkendte tilvalg.   

 

UN drøftede at flere studerende på kunsthistorie udskyder deres bachelorpro-

jekt. Undervisere foreslår, at man fortæller de studerende, at de ikke får mere 

vejledning efter ordinær termin, og at de ikke kan være sikre på, at det er 

samme vejleder som bedømmer deres opgave, hvis de udskyder. Dette mente 

de studerende ikke ville gøre en forskel for antallet af udskudte specialer, da 

der som regel er en grund til, at de studerende udskyder, hvis de fx er presset 

med andre eksamener.  

Det blev foreslået, at man skal italesætte bachelorprojektet på en anden måde, 

så det ikke gøres vigtigere end andre eksamener, og at det gøres klart for de 

studerende, at de har mulighed for at opsøge deres vejleder, hvis de har pro-

blemer med at aflevere til tiden.  
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De studerende sagde også, at nogle tilvalg fylder rigtig meget i efterårsseme-

stret, så når der ikke er nogen konsekvens ved at udskyde, så er der ikke no-

gen grund til at presse det igennem til tiden. Det kan også meldes ud til de 

studerende, at det har vist sig, at man ikke får et bedre resultat af at ud-

skyde. 

 

4. Arts uddannelsesdag, kort status ved Clara, Andrea, Sissel og Bir-

gitte. 

De UN medlemmer som var tilstede til uddannelsesdagen informerede om, 

hvad de havde oplevet og hvad de havde fået ud af dagen.  

Nogle af de punkter der blev lagt mest vægt på var:  

- Det kan være svært at snakke om, når feedback kan betyde så mange ting.  

- Underviserne kan blive bedre til at anerkende de studerende og deres til-

stedeværelse 

- Forventningsafstemning er vigtigt 

- De studerende lærer mere af at give feedback end at modtage den 

- At tale til de studerende gennem tillid, lyst og forklaringer frem for regler og 

pligter.  

 

Evalueringen af dagen gik på, at det havde været en lærerig og spændende 

dag, men at der manglede fokus på at få de studerende mere konkret i tale.  

 

5. Drøftelse og indstilling af undervisnings og eksamensplaner. 

Birgitte Stougaard fremlagde undervisningsplanen for E19.  

På æstetik og kultur var der stadig en del fag, hvor underviseren ikke er på 

plads endnu.  

Der var ingen kommentarer fra UN.  

 

6. Fortsat drøftelse af karriere (punkt fortsat fra tidligere møde) 

Sissel Xenia Reese og Clara Struve fortalte resten af UN om den temadag, der 

blev afholdt i studienævnet sidst i januar. Her blev der i grupper drøftet karri-

ere og italesættelsen af karriere-begrebet. Det havde været spændende at se, 

hvor store forskelle der er på tværs af uddannelserne, hvilket havde ført til den 

konklusion at karrierevejledningen bør være mere fagspecifik. Referatet fra 

denne temadag vil blive sendt til UN sammen med dette referat.   
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6.1 Herunder foreslår jeg at vi samler op på ”Kig ud” i februar og kort 

taler om ÆKs karrierearrangement i april. 

UN blev informeret om at arrangementet på kunsthistorie ”Kig ud” havde 

været meget vellykket, og mange studerende havde givet god feedback. Det 

er et stort arbejde at holde disse arrangementer, men afdelingen er enige 

om, at det er vigtigt, at det bliver gjort. Det blev i UN drøftet, hvordan man 

skal skelne mellem, hvordan man italesætter karriere for BA-studerende i 

forhold til KA-studerende. 

Æstetik og kultur afholder også et karrierearrangement i april. Bjørg Thur er 

tovholder på dette arrangement, og opfordre UN til at komme med input og 

ideer til dagen. Der vil blive inviteret alumner, aftager og evt. humanister i 

erhvervslivet til at fortælle om, hvordan man bedst bruger sit netværk i sin 

jobsøgning. Det blev foreslået, at man også inviterer alumner, som ikke nød-

vendigvis har et klassisk ÆK-fagligt job, så man viser, hvor mange mulighe-

der der er for at få arbejde inden for forskellige områder.   

 

7. Orientering og kort drøftelse af nye forslag til SN-evaluerings-

spørgsmål (bilag 2) 

UN drøftede de spørgsmål, som arbejdsgruppen fra studienævnet har udarbej-

det som et forslag til de obligatoriske SN-spørgsmål til undervisningsevalue-

ringen.   

Det blev foreslået, at man også bruger dette til at tænke over, hvordan man 

italesætter evalueringen, så de studerende får en klare fornemmelse af, hvor-

dan evalueringen bliver brugt til at forbedre faget fremadrettet. På samme 

måde skal det kommunikeres ud, at evalueringen skal hænges op på faget, og 

ikke den specifikke underviser. 

Der opfordres til, at underviserne bruger studieordningen og de faglige mål 

mere, så de studerende ved, hvad det er, de skal lære i undervisningen. Så kan 

de nemmere se meningen med det.   

 

8. Orientering om nyt profilfag (bilag 3) 

UN blev informeret om, at Studienævnet havde godkendt det nye profilfag 

”humanistisk innovation”, med krav om mindre ændringer. Kritikken fra 
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studienævnet gik ikke kun på dette profilfag, men på opbygningen af 

profilfag generelt, da de er så brugerorienteret, at de er på et lavere tak-

sonomisk niveau, end man kunne forvente af et fag på kandidatniveau.  

Det blev også stillet spørgsmålstegn ved, hvorfor det er bestået/ikke be-

stået, når projektorienteret forløb er gradueret.  

 

9. Evalueringsrapporter til SN, E18, KÆMs rapport udsendes til ori-

entering inden mødet. 

Der var ingen kommentarer til dette punkt.  

 

10. Evt. 

Det blev oplyst at Camilla Paldam er bliver ny afdelingsleder og dermed også 

træder ind i UN, sandsynligvis som formand fra næste møde. Der skal dog 

laves en dispensationsansøgning til Studieleder, da Camilla Paldam ikke er 

officielt medlem af UN og dermed ikke kan overtage formandsposten ifølge 

forretningsordenen. Tilsvarende gælder for den fagkoordinator, som skal tage 

over efter Birgitte på ÆK. 

 

Sissel Xenia Reese fortalte, at hun har udarbejdet et brev til Rektor, Dekan og 

Prodekan med et forslag om at ændre forretningsordenen for UN, så der i ste-

det for formand, kommer til at stå forperson.  

 

11. Punkter til næste møde 

Praktikdatabase.  

 


