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Mødedato: en 18. august 2021 kl. 14.00-16.00
Sted: mødet afvikles i blended format. Lokale for fysisk fremmøde er 1586-114 og for
deltagere via zoom

Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde på Kunsthistorie, Æstetik & Kultur og Museologi
Deltagere: Medlemmer: Lise Skytte Jakobsen (UN-forperson), Mette-Marie Za-

cher Sørensen (SN-repræsentant), Jan Løhmann Stephensen, Jacob Wamberg,
Henrik Kaare Nielsen, Jette Gejl Kristensen, Andrea Brønniche (UN-næstforperson),
Observatører og suppleanter: Astrid Maria Hvorslev Svendsen, Rasmus Boelsmand, Studievejledere ÆK (Bjørg Thur og Tilde Bruun), Studievejledere Kunsthistorie (Sara Klinge), Afdelingskonsulent Jan Ulrik Saksø Chrintz Juhl.
Fra Arts Studier: Lykke Kjerrumgaard Schelde (SNUK) (ref.)
Gæst: Mille Riis Mellemgaard

1.

Godkendelse af dagsorden og referat fra seneste møde

2.

De studerendes og studenterstudievejledernes punkt
(drøftelsespunkt)

3.

Afdelingslederens og fagenes punkt (orienterings- og
drøftelsespunkt)

4.

Punkter fra studienævnet (skriftlig orientering)

5.

Nyt fra Arts studier (skriftlig orientering)

6.

Alumne- og dimittendarrangement (drøftelsespunkt)

7.

Årligt møde med aftagerforum (drøftelsespunkt)

8.

Proces for studieordningsændringer (orientering)

9.

Punkter til de studerendes nyhedsbrev

10. Forslag til punkter på kommende møder
11. Eventuelt
12. Foreløbig dagsorden til september

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra seneste møde
Uddannelsesnævnet indledte mødte med at godkende det fremsendte referatudkast fra nævnets møde den 16. juni 2021. Der var ingen kommentarer til referatudkastet og intet til opfølgning. Dernæst godkendtes dagsordenen uden tilføjelse af
punkter.

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/artsstudier
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Beslutning:
UN godkendte referatudkastet fra mødet den 16. juni 2021, samt dagsordenen til
dagens møde.
2.

De studerendes og studenterstudievejledernes punkt (drøftelsespunkt)

Kasernefestival:
Næstforpersonen orienterede kort om den kommende Kasernefestival. Kasernefestivallen afholdes den 8. oktober 2021 og der er booket lokaler og sale på Kasernen
til formålet. Festivallen er en vitaminindsprøjtning til det fagsociale studiemiljø og
foreningslivet på Kasernen.
Rekruttering af studerende til UN:

Før sommerferien havde nævnets medlemmer drøftet, hvordan der rekrutteres
studenterkræfter til nævnet. AL havde som aftalt italesat behovet for rekruttering
af studerende på kollegamøder, således at VIP kan være med til at anspore til deltagelse i de demokratiske organer, der omgiver uddannelserne. UN-næstforpersonen fortalte, at behovet for studerende i råd og nævn italesættes i alle introforløb.
Der var bred enighed om, at deltagelsen ikke italesættes som en skal-opgave, men
skal hvile på frivillighed og engagement. Tutorer og mentorer kan med fordel invitere studerende til at deltage i efterårets møder. Desuden påtænker arrangørerne
af Kasernefestivallen at bringe dette op i relevant sammenhæng, samt evt. at udsende en opfordring gennem studenterstudievejlederne.
Ønsket er, at alle årgange på uddannelserne er repræsenteret i nævnet, og her kan
være udfordringer med repræsentation af 3. og 5. semester. Det blev aftalt, at der
skal være et særligt fokus på disse årgange. Mette-Marie Zacher Sørensen vurderede at 3. semesterstuderende kan godt prøves igen da de måske ikke kom med
pga. corona. Rasmus Boelsmand vil gerne påtage sig, at gen-rekruttere fra 5. semester.
Den nye studenterstudievejleder fra æstetik og kultur (3. semester) Tilde Bruun
præsenterede sig kort
3.

Afdelingslederens og fagenes punkt (orienterings- og drøftelsespunkt)

3.1 Afdelingslederens punkt:
Studiestart 2021:
Afdelingsleder orienterede om, at studiestart og genstart fylder meget på afdelingen i denne tid. Dagens tal for optag på 1. semester af afdelingens bacheloruddannelser er 39 på æstetik og kultur (48 er tilbudt plads), 47 på kunsthistorie (56 er
tilbudt plads) og 20 på bachelortilvalget i billedkunst og visuel kultur. Der arbejdes på, at skabe de bedste rammer for den samlæste undervisningen med 1. semester studerende på kunsthistorie og bachelortilvalg.
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Fagmiljøet er meget optaget af, at få de nye studerende godt i gang på uddannelserne og er glad for de stærke tutor- og mentorteams indsats. Udover at have fokus
på en god studiestart for nye studerende, så er genstarten af 3. semester studerende også et fokuspunkt.
Afdelingen er tilfreds med den meget fine søgning til uddannelserne.
Studie-genstart:
Afdelingsleder orienterende om, at CED, AU på seminar havde peget på udfordringer for de studerende pga. af den generelle nedlukning af samfundet. Der er
indkommet mange meldinger om, at studerende føler sig usikre på, hvor de står
rent fagligt. Den usikkerhed kan komme til udtryk på forskellige måder fx kan den
betyde at nogle studerende er vildt motivererede, mens andre studerende sidder
med en følelse af, at det er uoverkommeligt at komme tilbage. Fagmiljøet forsøger
på bedste vis at understøtte, at de kommer godt tilbage og kommer godt i gang
med deres studier.
Studenterstudievejlederne vil gerne bidrage til fagmiljøets indsats ved, at lave et
ekstra arrangement tidligere på efteråret for 3. og 5. semester studerende. De vil
på koordinationsmødet den 19. august 2021 drøfte mulighederne herfor med vejledningskoordinatoren i Arts Studier.
Afdelingsleder orienterede i denne sammenhæng om, at Undervisningsministeriet
har bevilliget penge til de videregående uddannelsesinstitutioner, således at der
kan arbejdes med at genskabe studie- og læringsmiljøet. Afdelingen har af denne
pulje modtaget 100.000 kr. Disse penge kan bruges i forbindelse med undervisningen eller i andre sammenhænge, hvor pengene kan understøtte den gode faglige kalibrering.
Der var en kort drøftelse i kølvandet på denne orientering, hvor det blev italesat, at
de studerende også kan væres usikre på deres ”sociale”-placering i gruppen, så det
anses også som vigtigt at søsætte sociale initiativer. Desuden blev det påpeget, at
AU-centrale aktiviteter formentlig primært vil adressere de mere ekstroverte studerende, hvorfor det er vigtigt at supplerede med lokale tiltag som er en del af undervisningen.
Status på studenterlokalet til studerende på æstetik og kultur:
Efter 7 lange år har studerende på æstetik og kultur nu fået deres studenterlokale!
Lokalet er navngivet ÆKKO-kammeret og ligger i Kasernens hovedbygning i lokale 024. Det glædelige budskab vil blive spredt dels gennem tutorerne ved studiestart og gennem de studerendes nyhedsbrev.
Det er fortsat ønsket, at studenterforeningen ÆKKO skal være tovholder på lokalet. Dog skal foreningen genoplives efter corona og formandsposten skal overdrages fra dimittend Nadia Brandt til en aktiv studerende. Der er stillet forslag om
kommende formand, men der skal afholdes en generalforsamling mv. førend dette
kan gøres formelt.
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Forhåbningen er, at studenterlokalet på sigt bliver et samlingspunkt for studerende og at ÆKKO vil være initiativtagere til fagsociale arrangementer. Mentorerne for de nye kandidatstuderende kan være med til at løbe disse i gang.
Det blev kort drøftet, at det kunne være en styrke, hvis der var personsammenfald
mellem mentorer og medlemmer af ÆKKO.
Mht. til indretning af omkring 25 m2, så ønsker de studerende en casual indretning uden institutionspræg. Jette Gejl gjorde opmærksom på, at der på Kasernen
findes en del møbler i magasiner, som de studerende gerne må gøre brug af. Henvendelse skal ske til Betina Ramm og Pia Burgaard Madsen. Indretning af lokalet
skal også initieres og Tilde Bruun vurderede at, der vil være interesse blandt 3. semesters studerende til denne opgave. Det blev aftalt at Tilde Bruun finder 2-3
navne på medstuderende fra 3. og 5. semester, som vil være med i indretningsprocessen og fremsender disse oplysninger til mentortovholder Karin Pedersen.
3.2 Fagenes punkt:
Status på uddannelsesevaluering af kunsthistorie:
- Studerende til formødet er fundet gennem en virkelig god indsats fra studenterstudievejleder Sara Klinge. Der er fin repræsentation fra alle årgange.
- Studerende til evalueringsmødet: Der er fundet en kandidatstuderende, men
der mangler fortsat en bachelorstuderende. Jette Gejl fremsender mulige deltagere til UN-sekretær Lykke Kjerrumgaard Schelde, der er administrativ tovholder på uddannelsesevalueringen.
- Den eksterne kernefaglige er Anna Dahlgren og aftagereksperten er Bente
Steffensen.

Jan Løhmann Steffensen fortalte, at der er stor fokus på re-boarding og studiegenstart. Fagmiljøet på æstetik og kultur havde drøftet mulighederne på det netop
afholdte Haldseminar og havde besluttet at indsætte aktiviteter i semesterplanerne af både faglige og fagsociale karakter. Derudover inviteres dimittender med
til fagseminardag og årsfest.
4. Punkter fra studienævnet (skriftlig orientering)
Hermed link til Studienævnets hjemmeside, hvor referat fra det seneste møde findes.
5. Nyt fra Arts studier (skriftlig orientering)
I kan nu finde august måneds nyhedsbrev fra Arts studier på underviserportalen.
August udgaven indeholder information om:
• Nemmere ansøgningsproces for studerende med handicap
• Undervisningsmiljøvurdering
• Internationalisering
• Studiestartsoplæg
• 25 karriererelevante arrangementer
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•

Indmeldelse af Summer University udbud til 2022

6. Alumne- og dimittendarrangement (drøftelsespunkt)
Afdelingskonsulenten fremlagde den medsendte programskitse. Formålet med arrangementet er, at understøtte overgangen fra studieliv til arbejdsliv. Der skal således være fokus på beskæftigelse, derfor er arrangementet flyttet uden for Kasernen, hvor alumner vil holde korte introduktioner til deres karriereveje. Kandidatstuderende vil også blive inviteret for at påbegynde brobygning mellem studieliv
og arbejdsliv. Det ønskede output er, at sikre en hurtigere overgangen og dermed
en lavere ledighedsgrad for afdelingens dimittender, da der heriblandt er en forholdsvis høj arbejdsløshed fra 4.-7. kvartal efter endt uddannelse.
Der var enighed om, at det var et godt format på et sådant arrangement.
Alumne- og dimittendarrangementet var oprindeligt planlagt til den 16. september
2021, men da flere af de ønskede oplægsholdere har svært ved at deltage, så påtænkes det at flytte arrangementet til efter uge 42. Der var opbakning hertil blandt
nævnets medlemmer. Afdelingsleder blev opfordret til, at melde (den nye) dato ud
også selvom, at programmet ikke er klart, således at de inviterede kan reservere
dagen tidligt.
Der var i nævnet en kort drøftelse af, hvor arrangementet med fordel kunne afholdes. Der var ikke nogen entydig konklusion på drøftelsen, blot en henstilling til, at
formålet med arrangementet understøttes af stedet; er arrangementet til for at
give dimittender og alumner et nostalgi-trip eller for at skubber kandidatstuderende og nyligt dimitterede ud i verden?
Afdelingskonsulent og afdelingsleder går videre med program og planlægning.
7.

Årligt møde med aftagerforum (drøftelsespunkt)
På IKK er det besluttet, at der nedsættes aftagerfora på uddannelsesnævnsniveau
(UN), der i højere grad end de tværgående aftagerpaneler, fokuserer på de enkelte uddannelsers faglige indhold og deres bidrag til arbejdsmarkedet og kandidaternes overgang til beskæftigelse. Afdelingsleder ønskede med dagens punkt at indhente mulige
temaer for aftagerforummødet og forslag til den praktiske planlægning.
Input til temaer:
- brobygningen mellem studieliv og arbejdsliv
- hvordan se kulturlandskabet ud efter corona?
- hvad kan afdelingens dimittender bidrage med i og efter en krise?
- hvordan bruger vi netværk?
- hvilke kompetencer kan vi bidrage med i ”ikke-klassiske” stillinger?
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Input til tid og sted:
- Fyraftensmøde 17.00-19.00
- November eller januar
Format:
- Gerne fysisk tilstedeværelse med mulighed for, at oplægsholdere kan deltage
virtuelt
Det blev fremhævet, at det var virkelig godt, at der deltog flere aftagere end AU’er ved
sidste års møde. Det havde fungeret godt online og det blev pointeret at break-outrooms var virkelige gode til drøftelserne. Dog var der enighed om, at det er lidt stift på
zoom.

Afdelingskonsulent og afdelingsleder går videre med program og planlægning.
8.

Proces for studieordningsændringer (orientering)
I foråret blev processen for nye studieordninger og ændringer hertil sat i gang i uddannelsesnævnene. Uddannelsesnævnene har stadig mulighed for at indmelde ønsker om
ændringer til eksisterende studieordninger. Dette kræver jf. uddannelseseftersynet, at
studieordningen har haft et fuldt gennemløb. Der kan ved en studieordningsændring
kun være tale om mindre ændringer, og det er ved en hver ændring vigtigt at relatere
ændringen til uddannelsen som helhed. Ændringer inden en studieordnings fulde gennemløb kan kun gennemføres, hvis der er tale om deciderede fejl, som bør rettes af
hensyn til de studerendes retssikkerhed.

Proces for indstilling og godkendelse af studieordningsændringer:
Forslag til studieordningsændringer behandles i:
- UN i oktober (november hvis muligt inden SN møde). UN indstiller til godkendelse i
SN
- SN i november med mulighed for 2. behandling i december. SN indstiller til godkendelse i dekanatet
- dekanatet i januar.
Godkendte studieordningsændringer træder i kraft i studieordningen pr 01.09.2022
UN har følgende studieordninger som har haft et fuldt gennemløb:

KÆM har følgende studieordninger, som har haft et fuldt gennemløb:
- Bacheloruddannelsen i kunsthistorie 2018
- Kandidatuddannelsen i kunsthistorie 2017
- Bacheloruddannelsen i æstetik og kultur 2018
- Kandidatuddannelsen i æstetik og kultur 2017
- Masteruddannelsen i kuratering 2015 (revisionsproces er igangsat)
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Beslutning:

Uddannelsesnævnet indstillede følgende ændringer
- Bacheloruddannelsen i æstetik og kultur årgang 2018, fag Æstetisk analyse
og metode. Der ønskes tilføjet mulighed for gruppeprøve
- Kandidatuddannelsen i kunsthistorie årgang 2017, fag Projektorienteret
forløb, tilpasning af omfangskravet på rapporten.
UN-sekretær Lykke Kjerrumgaard Schelde vil tilsende ændringsskemaer til de relevante VIP’er med orientering til afdelingsleder.

9. Punkter til de studerendes nyhedsbrev
Nævnets medlemmer ønsker følgende i de studerendes nyhedsbrev:
- Formidling af, at fagmiljøet er optaget af den gode studiestart og genstart
af studielivet
- Sidder du inde med gode ideer til fagsociale arrangementer, så send en
mail til UN-næstforperson Andrea Brønniche og afdelingsleder Lise Skytte
Jacobsen
- ÆKKO-kammeret – det nye studenterlokale for studerende på æstetik og
kultur
- Arrangementskalender (Kasernefestival, årsfester og seminardage)
- Kom og deltag i det næste UN-møde på afdeling og se, hvordan du får indflydelse på din uddannelse.
- Optagstal
Jan Løhmann ønsker at modtage en PDF-udgave af nyhedsbrevet som kan postes
på ÆKs facebookside.
10. Forslag til punkter på kommende møder
10.1 Forslag til kommende UN-møder
Mødedato
22. september

13. oktober
17. november
8. december
Emnebank:

Forslag til dagsordenspunkter
Evaluering af studiestart
Undervisningsevaluering fra foråret 2021
Undervisningsmiljøvurdering
Studieordningsproces for MA in Curating
Status på omorganisering af censorkorps
Reboarding af UN
Skriftlig forventningsafstemning – cheftutorer

Mulighed for mundtlig eksamen online – AU bestemt

10.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN
Intet
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11. Eventuelt
Intet

12. Foreløbig dagsorden til september
Godkendelse af dagsorden
De studerendes og studievejledernes punkt
Afdelingslederens og fagenes punkt
Punkter fra studienævnet
Nyt fra Arts studier (orientering)
Evaluering af studiestart
Skriftlig forventningsafstemning – cheftutorer
Undervisningsevaluering fra foråret 2021
Status på alumnenetværk
Status på omorganisering af censorkorps
Punkter til de studerendes nyhedsbrev
Eventuelt
Forslag til punkter på kommende møder
Foreløbig dagsorden til oktober

