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Mødedato: den 8. december 2021 kl. 14.00-16.00 
Sted: mødet afvikles i blended format 
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde på kunsthistorie, æstetik & kultur, samt mu-
seologi 
De studerende mødes kl. 14.00-14.30 og VIP tilgår kl. 14.30-16.00 
 
Deltagere:  
Medlemmer: Lise Skytte Jakobsen (UN-forperson), Mette-Marie Zacher Sørensen 
(SN-repræsentant), Jan Løhmann Stephensen, Henrik Kaare Nielsen, Jette Gejl Kri-
stensen, Andrea Brønniche (UN-næstforperson).  
 
Observatører og suppleanter: Astrid Maria Hvorslev Svendsen, Rasmus Boelsmand, 
Mille Riis Mellemgaard, Studievejledere ÆK (Tilde Bruun), Studievejledere Kunsthi-
storie (Sara Klinge), Afdelingskonsulent Jan Ulrik Saksø Chrintz Juhl. 
Fra Arts Studier: Lykke Kjerrumgaard Schelde (SNUK) (ref.) 
 
Afbud: Jacob Wamberg, Astrid Mark Nielsen, Vera Kristjánsdóttir. 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra nævnets møde den 17. november 2021 
(beslutning) (5 minutter) 

2. De studerendes og studenterstudievejledernes punkt (drøftelsespunkt) (15 
minutter) 

3. Afdelingslederens og fagenes punkt (orienterings- og drøftelsespunkt) (15 minutter) 
4. Opfølgning på drøftelse vedr. tilgængeliggørelse af undervisningen 

(orientering/drøftelse) (10 minutter) 
5. Mødeplan for uddannelsesnævnet i 2022 (beslutning) (5 minutter) 
6. CV-venlige kompetencemål for nævnsmedlemmer (drøftelse) (10 minutter) 
7. Studienævnets behandling af studieordningsudkast til MA i kuratering (2022) 

(orientering) (5 minutter) 
8. Punkter til de studerendes nyhedsbrev (drøftelse) (5 minutter) 
9. Forslag til punkter på kommende møder (1 minut) 
10. Punkter fra studienævnet (skriftlig orientering) 
11. Nyt fra Arts studier (skriftlig orientering) 
12. Eventuelt (1 minutter) 
13. Foreløbig dagsorden til januar 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra nævnets møde den 17. no-

vember 2021 (beslutning)  
Uddannelsesnævnet gennemgik dagsordenen til dagens møde og fulgte op på og god-
kender referatudkastet fra UN-mødet den 17. november 2021. 
 
Afdelingsleder ønskede tilføjet følgende til referatet under punkt 2 Studieordnings-
ændring på projektorienteret forløb – feltstudium på kunsthistorie: 
UN-sekretæren noterede dette ønske, og vil sikre at det bliver drøftet i F22 når uddan-
nelsesnævnet skal behandle ønsker til ændringer i eksisterende studieordninger. 
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Beslutning: 
UN godkendte dagsordenen til dagens møde uden tilføjelser. 
UN godkendte referatudkastet fra nævnets møde den 17. november 2021. 
 
2. De studerendes og studenterstudievejledernes punkt (drøftelses-

punkt) 
Undervisningsevaluering: 
De kandidatstuderende ønsker ved kommende undervisningsevaluering i F22 at invi-
tere medstuderende til at deltage i drøftelserne. De to kandidatstuderende inviterer 
selv medstuderende og sikrer at de inviterede har de relevante mødebilag tilgængelige. 
 
U-days 2022: 
Studenterstudievejlederne er ved at planlægge U-days, som afvikles i uge 8 og de mod-
tager gerne input til programmet eller opmærksomhedspunkter fra både studerende 
og undervisere. Det er en god blanding af potentielle studerende og uddannelsesskif-
tere, som benytter sig af arrangementet. U-days afvikles torsdag eller fredag i uge 8 og 
aktiviteterne ligger ud over den ordinære undervisning. 
 
Afdelingsleder opfordrede studenterstudievejlederne til at kontakte de to faglige koor-
dinatorer, således at undervisere allerede nu kan bookes til minioplæg, hvis formål er 
at give introduktioner til fagfelterne. 
 
3. Afdelingslederens og fagenes punkt (orienterings- og drøftelsespunkt) 
3.1 Afdelingslederens punkt: 
Orienteringer 

• Opsamling på erfaringer med Kasernefestivallen og muligheder for at gentage 
succesen i 2022:  
Evalueringerne er positive og der ønskes en gentagelse. Samlingen på tværs af 
studierne på Kasernen var enorm positiv og der var virkelig gode fællesskabs-
skabende aktiviteter. Arrangementet blev vurderet meget meningsgivende fra 
både de deltagende foreninger, studerende og fagmiljøerne. 
Festivallen kostede ca. 35.ooo,00 kr., og blev finansieret af genstartsmidler. 
Afdelingskonsulenten har undersøgt, at det er muligt for en forening kan få 
udbetalt de ikke udbetalte genstartsmidler, således at et startbeløb til afhol-
delse i 2022 kan sikres. Det overvejes om, der skal dannes en Kasernefestival-
forening, der kan understøtte fremtidig afholdelse. 
Afdelingskonsulent og trivselskoordinator brugte en hel del timer på arrange-
mentet. Derfor er der ved at blive undersøgt, hvordan der kan timedækkes en-
ten ved yderligere inddragelse af studerende eller foreninger, eller evt. studen-
termedhjælp eller praktikanter. Det er ved at blive undersøgt om opgaven kan 
løftes af en evt. kommende Kasernefestivalsforening. Der er udarbejdet en kø-
replan for planlægning og afvikling på baggrund af 2021.  
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Forskellige forslag til, hvordan opgaven kunne løftes blev drøftet. Der skal af-
gøres hvor mange ressourcer der skal bruges på kasernefestivallen, både 
penge og timer.  
 

• Opslag af cheftutorstillinger og proces for videre dialog med VEST: 
Der er ansat en gruppe af tutorer på kunsthistorie. Denne oplysning skal for-
midles til Jannie Laigaard. 
Der er endnu ikke fundet cheftutorer til æstetik og kultur. Jan Løhmann vil 
snarest publicere stillingsopslaget. 
 

• Datoforslag til møde i aftagerforum foråret 2022: 
Afdelingsleder præsenterede de indledende tanker for det kommende møde i 
aftagerforum. Datoen er den 30. marts 2022 kl. 17.00-19.00 og et muligt tema 
er studiejobs og fokus på hvordan studiejobs kan indarbejdes i studierne. Der 
er overvejelser om, at formatet bliver blended (et godt format herfor), da erfa-
ringerne fra det online møde afholdt i 2020 var overordentlig positive. 
 

• Ny institutleder på IKK: 
Unni From tiltræder som institutleder på IKK den 1. januar 2022. Unni From 
er den nuværende viceinstitutleder på IKK.  
 

• Udflytningsplaner fra AU, som de ser ud lige nu: 
Tættere på - Flere uddannelser og stærke lokalsamfund er regeringens for-
slag om geografisk spredning af uddannelser i DK. AU er kommet med et ud-
spil til en institutionsplan, der reducerer 5-6 % gennem bl.a. udflytning, re-
duktion i optag og lukning af uddannelser. Der er desuden offentliggjort en li-
ste over, hvor det tænkes at kunne reducere på studiepladser. Kunsthistorie er 
på denne liste. Hvis dette vedtages så vil der formentlig fremadrettet være tale 
om et fremtidigt optag på 35 studerende på bacheloruddannelsen i kunsthisto-
rie. Der forventes først at være en endelig afgørelse på sektorplan i slutningen 
af foråret / i forsommeren 2022. 

 
3.2 Fagenes punkt: 
Kunsthistorie 

• Handleplanerne fra uddannelsesevalueringen er opdateret og tilsendt til pro-
dekan for uddannelsen til godkendelse. Der forventes en godkendt snarest.  

 
4. Opfølgning på drøftelse vedr. tilgængeliggørelse af undervisningen 

(orientering/drøftelse) 
Uddannelsesnævnet drøftede på initiativ af de studerende ved november-mødet ram-
merne for, hvordan undervisningen kunne tilgængeliggøres hvis muligt. Afdelingsle-
der bragte drøftelsen videre med henblik på en afklaring af disse rammer. Meldingen 
var, som også fremført ved det seneste møde, at det er undervisere som bestemmer 
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dette. Afdelingsleder fortalte at tilgængeliggørelse af undervisningen er et opmærk-
somhedspunkt i kollegagrupperne og det drøftes på de kommende undervisningseva-
lueringsmøder på afdelingen i foråret. De studerende vurderede at rigtigt meget kan 
imødekommes ved en indledende forventningsafstemning mellem studerende og un-
dervisere om mulighederne i de enkelte fag. 
 
Udmelding vedr. mundligt eksamen: 
Afdelingsleder orienterede om, at mundtlig eksamen i kommende termin som ud-
gangspunkt er fysiske, men hvis en studerende testes positiv for corona, så er der for-
skellige muligheder, som åbnes for en smidig afvikling af eksamen. Studerende kan 
læse mere her https://medarbejdere.au.dk/corona/til-studerende og det er generelt en 
god idé at holde sig orienteret løbende på de relevante coronasites på AU’s hjemmesi-
der. 
 
5. Mødeplan for uddannelsesnævnet i 2022 (beslutning) 
Der var til dagens møde fremsendt et udkast til mødeplan, hvori nævnets møder var 
placeret én uge får møderne i studienævnet på IKK, hvilket er i overensstemmelse med 
praksis i nævnet. Tidsrummet var ligeledes sat til 14.00-16.00, hvor de studerende hol-
der formøde i tidsrummet 14.00-14.30 
 
12. januar 2022 (sidste møde i det nuværende uddannelsesnævn) 
9. februar 2022  
23. marts 2022  
20. april 2022  
18. maj 2022  
22. juni 2022 
24. august 2022 
21. september 2022 
19. oktober 2022 
16. november 2022 
7. december 2022 
11. januar 2023 
 
Beslutning 
Uddannelsesnævnet godkendte den fremsendte mødeplan. 
 
Næste skridt 
- UN-sekretæren indkalder til møderækken og afdelingskonsulenten booker lokaler og 
bestiller forplejning 
- UN-sekretæren opretter et overblik over datoerne på nævnets hjemmeside i løbet af 
januar 2022 
- I rekrutteringsøjemed: Fokus på tematikker som skal behandles på UN, disse møder 
skal have et langsommere tempo. 
 
6. CV-venlige kompetencemål for nævnsmedlemmer (drøftelse)  

https://medarbejdere.au.dk/corona/til-studerende
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På nævnets møde den 17. november 2021 blev de fremsendte udkast til kompetencebe-
skrivelse og CV-venlige kompetencemål. Næstforpersonen og Henrik Kaare Nielsen 
påtog sig opgaven at gennemskrive de to udkast og disse var til dagens møde medsendt 
som bilag. Jan Løhmann Steffensen have et forslag om en ekstra videnspind og formu-
lerede et forslag således: Opnår indsigt i uddannelsens fagligt indholdsmæssige sam-
menhæng og progression. Der var enighed om, at det ville være en fin tilføjelse. Næst-
forpersonen og Henrik Kaare Nielsen påtog sig opgaven at indarbejde dette i det rele-
vante bilag. 
Næstforpersonen refererede kort fra de studerendes formøde, at deres vurdering af 
materialet var positiv og meget anvendeligt, særligt i rekrutteringsøjemed til nævnet 
og som element i CV under frivilligt arbejde. 
 
Næste skridt: 
- Næstforpersonen og Henrik Kaare Nielsen indarbejder den tilføjede videnspind i det 
relevante dokument 
- Afdelingsleder og UN-sekretær vil undersøge, om og hvor de to dokumenter kan pub-
liceres på hjemmesiden for UN. 
 
7. Studienævnets behandling af studieordningsudkast til MA i kurate-

ring (2022) og de indstillede studieordningsændringer (orientering)  
UN-sekretæren orienterede kort om studienævnets drøftelse af det fremsendte udkast 
til den reviderede studieordning for masteruddannelsen i kuratering (2022). Studie-
nævnet godkende det fremsendte studieordningsudkast ved mødet den 26. november 
2021. Studienævnets medlemmer ønskede dog, at fagkoordinator sikrer, at dimitten-
der fra 1. gennemløb af uddannelsen høres, således at de kan vurdere om, de foreslå-
ede ændringer er i overensstemmelse med dem, de foreslå i evalueringerne af fagene. 
Desuden forslag til enkelte reformuleringer af kompetencemål eller faglige mål (kom-
pleksitetsreducerende). 
 
De to studieordningsændringer til eksisterende studieordninger, som afdelingen havde 
fremsendt blev ligeledes godkendt af studienævnet. 
 
Næste skridt: 
- Fagkoordinator for masteruddannelsen i kuratering er i færd med at tage kontakt til 
dimittender og vil arbejde med de kommentarer fra censorformandsskab og aftagere 
som er indkommet i høringsfasen.  
- Prodekan for uddannelse modtager det endelige materiale i uge 50 og skal i januar 
2022 træffe endelig beslutning om godkendelse. 
 
8. Punkter til de studerendes nyhedsbrev (drøftelse)  
Følgende punkter medtages i de studerendes nyhedsbrev:  
 

- Coronaregler via link og der gøre opmærksom på de nuværende regler og ret-
ningslinjer for mundtlige eksamener  
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- Mødeplan for UN i 2022 
- Ny institutleder via link 
- Kommende arrangementer: U-days husk at reklamere for arrangementet, hvis 

studerende kender kommende KÆM-studerende  
- God jul  

 
9. Forslag til punkter på kommende møder 
9.1 Forslag til kommende UN-møder 
 

Mødedato Forslag til dagsordenspunkter 
12. januar 2022 Konstituering af uddannelsesnævnet 

Aftagerforum 
Evaluering af alumnenetværksmødet  
Handleplansopfølgning 2021 

9. februar 2022 Undervisningsevaluering af E21 
Kasernefestival herunder evt. foreningsdannelse 

24. marts 2022  
Emnebank: Mulighed for mundtlig eksamen online – AU bestemt 

 

9.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 
 
10. Punkter fra studienævnet (skriftlig orientering) 
Hermed link til Studienævnets hjemmeside, hvor referat fra det seneste møde fin-
des.  
 
11. Nyt fra Arts studier (skriftlig orientering)  
I kan nu finde december måneds nyhedsbrev fra Arts studier på underviserportalen. 
 
December nyhedsbrevet indeholder information om: 
Orienteringer 

• Undervisnings- og eksamensperioderne 2023-2024 er nu fastlagt 
• Forsinkelsessamtaler E2021 
• Indhentning af valgfag og fag med skiftende emne for efteråret 2022 
• Status på IV-fag E22-F23 
• Timetælling E21 er afsluttet 

 
12. Eventuelt 
Intet  
 
13. Foreløbig dagsorden til januar 
Godkendelse af dagsorden  
Konstituering 
De studerendes og studievejledernes punkt 
Afdelingslederens og fagenes punkt 
Aftagerforum 

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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Evaluering af alumnenetværksmødet  
Handleplansopfølgning 2021 
Punkter fra studienævnet 
Nyt fra Arts studier (orientering) 
Punkter til de studerendes nyhedsbrev 
Eventuelt 
Forslag til punkter på kommende møder 
Foreløbig dagsorden til februar  
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