
 
 

 

 

Studienævnsbetjening og 
uddannelseskvalitet (SNUK), AR 
Aarhus Universitet 
Tåsingegade 3 
8000 Aarhus C 

Tlf .: +45 8715 0000 
E-mail:  hum@au.dk 

Web: 
medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/a

dministrationscenter-arts/arts-
studier 

 

Referat 
 
Lykke Kjerrumgaard 
Schelde 
 
Dato: 13. oktober 2021 

 

Side 1/8 

ARTS 
AARHUS UNIVERSITET 
 
 

 
Mødedato: den 13. oktober 2021 kl. 14.00-16.00 
Sted: mødet afvikles i blended format.  
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde på Kunsthistorie, Æstetik & Kultur og Museo-
logi 
 
Deltagere: Medlemmer: Lise Skytte Jakobsen (UN-forperson), Mette-Marie Zacher 
Sørensen (SN-repræsentant), Jan Løhmann Stephensen, Jacob Wamberg, Henrik 
Kaare Nielsen, Jette Gejl Kristensen, Andrea Brønniche (UN-næstforperson), Cille 
Bartelsen 
 
Observatører og suppleanter: Birgitte Stougaard, Astrid Maria Hvorslev Svendsen, 
Rasmus Boelsmand, Mille Riis Mellemgaard, Astrid Mark Nielsen, Vera 
Kristjánsdóttir, Studievejledere ÆK (Tilde Bruun), Studievejledere Kunsthistorie 
(Sara Klinge), Afdelingskonsulent Jan Ulrik Saksø Chrintz Juhl. 
Fra Arts Studier: Lykke Kjerrumgaard Schelde (SNUK) (ref.) 
 
Gæster: Frida Ahlqvist Riemann 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra nævnets møde den 22. 
september (beslutning) 

2. De studerendes og studenterstudievejledernes punkt 
(drøftelsespunkt) 

3. Afdelingslederens og fagenes punkt (orienterings- og 
drøftelsespunkt) 

4. Status på handleplaner (beslutning) 
5. Godkendelse og indstilling af nye studieordninger (beslutning) 
6. Godkendelse og indstilling af nye studieordningsændringer 

(beslutningspunkt) 
7. Ny kvalitetspolitik for uddannelsesområdet på AU (drøftelse) 
8. Status på omorganisering af censorkorps (orientering) (2 

minutter) 
9. Valg på AU (drøftelse) 
10. Aftagerforum (drøftelsespunkt) 
11. Punkter til de studerendes nyhedsbrev (drøftelse) 
12. Forslag til punkter på kommende møder 
13. Punkter fra studienævnet (skriftlig orientering) 
14. Nyt fra Arts studier (skriftlig orientering) 
15. Eventuelt 
16. Foreløbig dagsorden til november 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra nævnets møde den 22. sep-

tember (beslutning)  
Uddannelsesnævnet gennemgik kort dagsordenen til dagens møde og åbnede for op-
følgning på referatet fra UN-mødet den 22. september 2021. 
 
Beslutning: 
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UN godkendte dagsordenen til dagens møde og godkendte ligeledes referatet fra næv-
nets møde den 22. september 2021. 
 
2. De studerendes og studenterstudievejledernes punkt (drøftelses-

punkt) 
Orientering om den nyvalgt bestyrelse for ÆKKO of formålet med forenin-
gen: 
Bestyrelse:  
Rosemarie Kamp Schubert (forperson),  
Camilla Kjæhr (næstforperson),  
Linnea Möger (kasserer),  
Julie Skadborg, (menig medlem) 
Rebekka Boe Hove (menig medlem). 
 
Formål: ÆKKO vil skabe og underbygge et godt studiemiljø på tværs af årgange på 
Æstetik og Kultur (ÆK) og andre Kasernefag. ÆKKO vil skabe anledninger til at mø-
des om faglige og sociale arrangementer, hvor hovedfokus er at danne ramme om 
æstetiske, kunstneriske og/eller kulturelle oplevelser. 
 
ÆKKO kan kontaktes via aestetiskforening@gmail.com  
 
Der blev på mødet spurgt ind til en indvielse af ÆKKO-kammeret, der vil blive fulgt op 
på denne forespørgsel ved næstkommende nævnsmøde.  
 
3. Afdelingslederens og fagenes punkt (orienterings- og drøftelsespunkt) 
3.1 Afdelingslederens punkt: 

• Alle studerende har i uge 40 modtaget en besked via Brightspace fra SSV’erne 
vedr. det forestående valg. Mailen er formuleret af og udsendt på opfordring 
fra studienævnsforpersonskabet. 

• Vær særlig opmærksom på, at efterårets spørgeskemaundersøgelser til Uddan-
nelseszoom og Læringsbarometer lander i de studerendes E-boks i uge 43 
(læse mere herom i nyhedsbrevet fra Arts Studier).  

• Status på alumnenetværk: programmet til fyraftensmødet den 11. november er 
udsendt.  

 
3.2 Fagenes punkt: 
- Kasernefestivallen var en stor succes, mange deltog og der var stor ros til arrangø-
rerne. Der foretages en formel evaluering inden for kort tid med bl.a. fokus på,  

- hvordan kan dette blive et tilbagevendende arrangement?  
- hvordan kan konceptet udvikles?  
- hvordan var den tidsmæssige placering i semesteret? 
- … 

Den umiddelbare feedback fra nævnets medlemmer var: 

mailto:aestetiskforening@gmail.com


 
 

ARTS 
AARHUS UNIVERSITET 
 
 

Referat 
 
Lykke Kjerrumgaard 
Schelde 
 
Dato: 13. oktober 2021 

 

Side 3/8 

- Arrangementet vurderes ikke at være bæredygtigt, hvis det skal være mere 
selvorganiserende, der er brug for at fagmiljøerne/VIP/TAP skaber rammerne 
for arrangementet. 

- Muligheden for at købe aftensmad gjorde at deltagerne blev på campus, hvil-
ket var rigtig godt for den sociale trivsel  

- Opmærksomhed på, at arrangørerne skal have bedre fat i uddannelsesnæv-
nene og deres deltagelse kan med fordel koordineres i et brede udvalg. 

- Arrangementet har fået meget positiv opmærksomhed fra studerende fra an-
dre afdelinger, som ønsker lignende initiativer 

 
Kunsthistories årsseminar og årsfest er afviklet og der var god tilslutning til både fore-
drage og den efterfølgende festlighed. 
ÆKs årsfest afholdes den 29. oktober og temaet for dagen er ”Kvalitet”. Derudover ori-
enterede afdelingsleder om, at der vil blive foretaget en evaluering af disse årligt tilba-
gevendende fagdage/årsfester.  
 
Status på genstartstrivslen og genstartsmidler er, at de mange initiativer, som er gen-
nemført eller planlagt har kostet en del, så de 100.000 kr. som afdelingen har fået til-
delt forventes at være (vel)brugt inden nytår. 
Det er fortsat muligt at få midler til aktiviteter fra afdelingen eller fra trivselspuljen. 
Der gjordes opmærksom på, at aktiviteterne skal gennemføres inden nytår. 
Der blev hurtigt listet enkelte initiativer: 

- 3. semester bacheloruddannelse på æstetik og kultur har et arrangement i 
støbeskeen 

 
Tilde Bruun gav en kort orientering om at planlægning af hytteturen for de nystartede 
bachelorstuderende på æstetik og kultur er godt i gang. 
 
4. Status på handleplaner (beslutning)  
Afdelingsleder orienterede kort om, at handleplanernes er godkendt af studieleder.  
Afdelingsleder havde til dagens møde oplistet en række handlinger som allerede er sø-
sat og som der arbejdes med i forskellige tempi.  
 
Der gives en kort oversigt over, hvilke handlinger, der allerede er i gangsat her neden-
for for uddannelserne i æstetik og kultur (enkelt handlinger vedr. også uddannelserne 
i kunsthistorie, som evalueres i dette efterår): 
 
Rekruttering og studiestart – bacheloruddannelsen (også kunsthistorie) 
- Status på mentorordningen 
- Den gode studiestart 
- Flere midler til instruktorer på 1. semester 
- Midler til virksomhedsbesøg 
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Udvikling af uddannelser, undervisning og læringsmiljø – både bachelor- og kandi-
datuddannelsen (også kunsthistorie) 
- Fagkoordinatorer bedes erindre VIP om, at opfordre de studerende til at besvare 
spørgeskemaundersøgelserne, de modtager i uge 43 
 
Studiemiljø - både bachelor- og kandidatuddannelsen  
- ÆKKO-kammeret til de studerende på uddannelserne i æstetik og kultur er overdra-
get til de studerende. 
 
Uddannelsens relation til arbejdsmarkedet – kandidatuddannelsen (også kunsthisto-
rie) 
- Det planlagte arrangement er kalendersat og invitationer udsendt. 
 
Forslag til igangsættelse af nye delhandlinger (også uddannelserne i kunsthistorie): 
Udvikling af uddannelser, undervisning og læringsmiljø – både bachelor- og kandi-
datuddannelsen 
Afdelingskonsulent formulerer en fælles mail som kan tilgå samtlige VIP på afdelingen 
med henblik på at italesætte vigtigheden i prioritering af at besvarelse de kommende 
spørgeskemaundersøgelser.   
 
Rekruttering og studiestart på kandidatuddannelsen 
- ønske om, at der i 2022 evalueres skrifteligt på studiestarten 
 
Beslutning 
UN tilgik UN-forpersonskabets indstilling ovenfor og de to nye delhandlinger indsæt-
tes i handleplanerne. 
 
5. Godkendelse og indstilling af nye studieordninger (beslutning)  
Afdelingsleder, som også er del af arbejdsgruppen bag studieordningsudviklingen, 
præsenterede kort den foreliggende studieordning for masteruddannelse i kuratering 
og orienterede om, at kommentarerne fra sidste møde var imødekommet. UN drøftede 
kort om der var indsigelser til den foreliggende studieordning. Dette var ikke tilfældet. 
 
Beslutning: 
UN godkendte og indstillede den nye studieordning for masteruddannelsen i kurate-
ring til behandling på SN-møde i november.  
 
6. Godkendelse og indstilling af nye studieordningsændringer (beslut-

ningspunkt) 
De ønskede studieordningsændringer blev kort præsenteret og der var enkelte bifal-
dende kommentarer. 
 
Vedr. Æstetisk analyse og metode, bacheloruddannelsen i æstetik og kultur 2018: 
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Det vurderes at bidrage til den faglige trivsel på uddannelsen, at der bliver givet mulig-
hed for at aflægge omprøven i grupper. 
 
Vedr. Projektorienteret forløb: feltstudium, kandidatuddannelsen i kunsthistorie 2017: 
Det vurderes at bidrage til de studerendes progression på kandidatuddannelsen, at der 
nedskaleres i omfangskravet til eksamensopgaven og at der finder en alignment sted 
mellem hhv. ordinær prøve og omprøve sted.  
Det ændrede eksamensomfang vurderes at have en positiv effekt på både de studeren-
des (praktiske) læringsudbytte af det projektorienterede forløb, samt på de studeren-
des trivsel, idet mange oplever 3. semester som et hårdt semester. 
 
Beslutning: 
UN godkendte og indstillede de to studieordningsændringer til behandling på SN-
møde i november. 
 
7. Ny kvalitetspolitik for uddannelsesområdet på AU (drøftelse)  
Arbejdet med uddannelsesudvikling og -kvalitet på AU har over de senere år antaget 
stadigt stigende modenhed, hvad angår systematik og opnåelse af fælles standarder på 
tværs af organisationen. På baggrund af denne udvikling er det nærliggende at refor-
mulere AU’s kvalitetspolitik på uddannelsesområdet mhp. at skabe et dokument, der 
både kan være retningssættende for den fremadrettede kvalitetsudvikling, og som 
samtidig er bragt i overensstemmelse med de nye krav i akkrediteringsvejledningen. 
Uddannelsesudvalget ønsker på denne baggrund en kvalificering af vedlagte udkast til 
en ny kvalitetspolitik, der er kendetegnet ved et øget fokus på politikkens værdisæt-
tende og retningsangivende funktion, ligesom politikkens struktur og udformning er 
blevet forenklet.  
 
Som led i processen ønsker Uddannelsesudvalget at indhente eventuelle kommenta-
rer, opmærksomhedspunkter m.v. fra de for kvalitetsprocesserne relevante aktører 
forud for den endelige godkendelse af politikken i Universitetsledelsen i december må-
ned. 
 
Uddannelsesnævnet bedes drøfte og evt. kommentere udkast til kvalitetspolitik for ud-
dannelse på AU. 
 
Uddannelsesnævnet drøftede det fremsendte udkast til en revideret kvalitetspolitik for 
uddannelsesområdet. Det blev bemærket, at der i den reviderede kvalitetspolitik var et 
tydeligere og mere nærværende fokus på selve uddannelsesområdet med konkrete 
hensigtserklæringer, frem for den gældende kvalitetspolitik mange strategiske formu-
leringer, hvilket blev hilst velkomment.  
 
Kommentarer vedr. delpolitik 3 stk. 3: ”De fysiske, psykiske, æstetiske og digitale 
rammer omkring de faglige læringsprocesser skal understøtte såvel faglig og social 
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integration som læring, engagement og trivsel.” herunder den indledende sætning: 
”AU er et campusuniversitet, hvis fysiske rammer skal bidrage til et stimulerende 
studie- og læringsmiljø.” 
Nævnets medlemmer går ud fra at dette betyder,  

- at AU ikke omlægger til virtuel undervisning dvs. at AU ikke bliver et on-
line universitet,  

- at AU arbejder for at sikre de gode og stimulerende studie- og læringsmil-
jøer fastholdes på campus og i de eksisterende fagmiljøer og dermed ar-
bejder på, at finde de bedste løsninger – også for Arts’ uddannelser – på 
regeringens udspil om udflytning af uddannelser. 

 
Kommentarer vedr. delpolitik 4. stk. 2 ”Studerende skal have mulighed for at samar-
bejde med aktører på arbejdsmarkedet, så deres faglighed kan bringes i spil i relevante 
kontekster, og netværk med aftagere kan opbygges.” og den udfoldede tekst: ”Alle stu-
derende skal opleve, at der er gode muligheder for at interagere med arbejdsmarke-
dets aktører. På såvel bachelor- som kandidatniveau skal de studerende gives mulig-
hed for at løse praksis- og arbejdsmarkedsnære problemstillinger, møde potentielle 
arbejdsgivere og stifte bekendtskab med faglige rollemodeller i relevante ansættelser.” 
Nævnets medlemmer understreger nødvendighed af opmærksomhed på, at der skal 
være en fleksibilitet og balance i interaktionen med arbejdsmarkedet aktører. Forud-
sætning for at de studerende kan udvikle en dyb faglighed, som giver dem samtidsrele-
vante kvalifikationer (delpolitik 4 stk. 1) er, at der er tid den akademiske undervisning 
og de akademiske læringsprocesser.  
 
Næste skridt: 
UN-forpersonen sender senest den 28. oktober 2021 evt. kommentarer fra nævnet til 
Julie Zederkof på mail: j.zederkof@au.dk 
 
8. Status på omorganisering af censorkorps (orientering) (2 minutter) 
Uddannelsesnævnet blev orienteret om, at sammenlægningen af censorkorps på afde-
lingens uddannelserne er godkendt. Proces for beskikkelse af de nye censorkorps løber 
i efteråret og foråret. Ændringen får virkning fra den 1. april 2022, hvor de nye censor-
korps også vil fremgå af afdelingens studieordninger. 
De sammenlagte censorkorps her følgende titler: 

- Censorkorpset for Kultur-, Æstetik- og Litteraturstudier 
- Censorkorpset for Kunsthistorie, Visuel og Materiel kultur 

 
9. Valg på AU (drøftelse)  
Uddannelsesnævnet følger løbende op på valgprocessen og koordinerer indsatsen. På 
mødet gives en status. 
 
Kandidatopstillingsperioden er 14. oktober kl. 9:00 – 26. oktober kl. 12:00 
Valget finder sted den 8.-11. november 2021 
 

mailto:j.zederkof@au.dk
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Valg på AU – kandidatopstillingslisten ser således ud: 
Andrea Brønniche 
Astrid Mark Nielsen 
Astrid Maria Hvorslev Svendsen 
Mille Riis Meldgaard 
Rasmus Boelsmand 
 
De studerende foreslog, at der på 3. semester afsættes tid til et oplæg omkring studen-
terpolitik og nævnsarbejde, således at de studerende på kvalificeret grundlag kan 
træffe kvalificeret afgørelse om de ønsker at stille op til valget og arbejde som valgt 
medlem. Der er ikke umiddelbart stemning blandt de studerende for, at der skal væl-
ges en årgangsrepræsentant. 
 Det blev foreslået at næstforpersonen laver en beskrivelse af de erhvervede kompeten-
cer fra nævnsarbejdet, således at det bliver mere tydeligt, hvilke færdigheder og kom-
petencer den studerende erhverver sig gennem nævnsarbejdet. Næstforpersonen sam-
arbejder med nævnssekretæren herom og et udkast fremsættes til drøftelse på nævnets 
møde i november. 
 
10. Aftagerforum (drøftelsespunkt)  
Afdelingsleder orienterer om at revision af aftagerforum var undervejs, der skal blandt 
andet kigges på formål med og medlemssammensætningen i afdelingens aftagerforum. 
 
Der er nedsat en lille gruppe på tværs af afdelingen, som arbejder med at revidere den 
nuværende liste over medlemmer, samt udpege og indstillet nye medlemmer. Der er i 
retningslinjer for aftagerfora på Arts fastsat en række kriterier, som det samlede fora 
skal indfri (https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hoved-
omraader/Arts/Udvalg__raad_og_naevn/Principper_for_aftager-
fora_paa_Arts_marts_2019.pdf) Der var en god drøftelse af, hvordan gruppen kunne 
indhente relevante folk til aftagerfora, og det blev aftalt at undervisere på projektorien-
terede forløb med fordel kan kigge i listen over projektværter. Desuden blev det drøftet 
om, det vil være fordelagtigt, at indarbejde et spørgsmål herom i de studerendes evalu-
ering af forløbet. Afdelingsleder og –konsulent går videre med dette. 
 
Det nye aftagerfora skal gerne være klar, således at der kan inviteres til et møde i 
marts 2021. 
 
11. Punkter til de studerendes nyhedsbrev (drøftelse)  
Følgende punkter til de studerendes nyhedsbrev som udsendes inden uge 43:  

- ÆK-årsfest afholdes den 29. oktober 
- Spørgeskemaundersøgelser i E-boks – husk at besvare dem, da data bliver 

rent faktisk brugt til at kvalitetssikre vores uddannelser 
- Kandidatlisten er sat sammen. Kom og vær observatør, kontakt gerne 

næst-forperson for mere information 

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Udvalg__raad_og_naevn/Principper_for_aftagerfora_paa_Arts_marts_2019.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Udvalg__raad_og_naevn/Principper_for_aftagerfora_paa_Arts_marts_2019.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Udvalg__raad_og_naevn/Principper_for_aftagerfora_paa_Arts_marts_2019.pdf
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- Kvalitetspolitikken er under revision i forbindelse med klargøring til insti-
tutionsakkreditering 2.0 

- Fyraftensarrangement for kandidatstuderende og dimittender den 11. no-
vember – invitationer er udsendt. 

 
12. Forslag til punkter på kommende møder  
12.1 Forslag til kommende UN-møder 
 

Mødedato Forslag til dagsordenspunkter 
17. november Skriftlig forventningsafstemning – cheftutorer  

Kompetenceprofil for nævnsmedlemmer 
8. december  
Emnebank: Mulighed for mundtlig eksamen online – AU bestemt 

 

12.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 
 
13. Punkter fra studienævnet (skriftlig orientering) 
Hermed link til Studienævnets hjemmeside, hvor referat fra det seneste møde fin-
des.  
 
14. Nyt fra Arts studier (skriftlig orientering)  
I kan nu finde oktober måneds nyhedsbrev fra Arts studier på underviserportalen. 
Oktober udgaven indeholder information om:  

• Beskikkelsesrunde til censorkorps er åben 
• Efterårets spørgeskemaundersøgelser til Uddannelseszoom og Læringsbaro-

meter 
• Find inspiration til brugen af genstartsmidlerne 
• Learning Lab for Practice – Case Competition for DPU 2. og 3. november 
• Samtalesalon om Arts og iværksætteri 
• Hvordan kan Arts-kandidater og SMV’er skabe værdi for hinanden? 
• Dato for Arts Karriereuge og Arts CompanyDating 2022 
• Indmeldelse af Internationaliseringsvalgfag på IKK og IKS 

 
15. Eventuelt  
Intet 
 
16. Foreløbig dagsorden til november 
Godkendelse af dagsorden  
De studerendes og studievejledernes punkt 
Afdelingslederens og fagenes punkt 
Punkter fra studienævnet 
Nyt fra Arts studier (orientering) 
Punkter til de studerendes nyhedsbrev 
Eventuelt 
Forslag til punkter på kommende møder 
Foreløbig dagsorden til november 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/kommunikation-og-kultur/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/kommunikation-og-kultur/
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
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