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ARTS 
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Mødedato: 16. november 2022 kl. 14.00-16.00 
Sted: 1586-114 Kasernen, samt https://aarhusuniversity.zoom.us/j/64961144146     
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde på Kunsthistorie, Æstetik & Kultur og Museo-
logi 
De studerende mødes kl. 14.00-14.20 og VIP tilgår kl. 14.20-16.00. 
       
 
Medlemmer: Lise Skytte Jakobsen (UN-forperson), Jan Løhmann Stephensen, Ja-
cob Wamberg, Henrik Kaare Nielsen, Jette Gejl Kristensen, Astrid Mark Nielsen (UN-
næstforperson), Rasmus Boelsmand, Mille Riis Mellemgaard.  
 
Observatører og suppleanter: Marianne Maul, Julia Choma; Studievejledere ÆK 
(Tilde Bruun), Studievejledere Kunsthistorie (Sara Klinge), Afdelingskonsulent Jan 
Ulrik Saksø Chrintz Juhl. 
Fra Arts Studier: Lykke Kjerrumgaard Schelde (SNUK) (ref.) 
 
Afbud: Mette-Marie Zacher Sørensen (SN-repræsentant). 
 

1. Godkendelse af dagsorden (beslutningspunkt)  

2. De studerendes og studenterstudievejledernes punkt (drøftelsespunkt)  

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

4. Temadrøftelse om ønsker til udvikling af det fysiske studiemiljø 
(drøftelsespunkt) 

5. Orientering om afholdte uddannelsesevalueringer på hhv. uddannelserne i 
æstetik og kultur, samt masteruddannelsen i kuratering og overordnede 
refleksioner (drøftelsespunkt)  

6. Punkter til de studerendes nyhedsbrev (drøftelsespunkt)  

7. Skriftlige orienteringer 

8. Forslag til punkter på kommende møder 

9. Foreløbig dagsorden til december (skriftlig orientering) 

10. Eventuelt 
 
1. Godkendelse af dagsorden (beslutningspunkt) (1 minut) 
Uddannelsesnævnets medlemmer havde ingen kommentarer til dagsordenen. 
 
Beslutning: 
UN godkendte dagsordenen til dagens møde. 
 
2. De studerendes og studenterstudievejledernes punkt (drøftelses-

punkt) (15 minutter)  

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/64961144146
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Næstforpersonen adviserede om, at der er en valgbod i Foyeren for at fange de sidste 
stemmer for at sikre en høj valgdeltagelse.  
 
Kasernerådet har besluttet at udarbejde og fremsende et høringsfaget vedr. evt. luk-
ning af spillestedet Headquarts og flytning af dansescenen Bora Bora til mindre lokaler 
på Godsbanen i en spareøvelse. De deler pt en bygning, som Aarhus Kommune har øn-
sker om at nedrive. Der er høringsfrist den 24. november 2022. 
  
Kasernerådet får mandat i Artsrådet hvilket vil give Kasernerådet mere indflydelse og 
indflydelse i Studenterfællesrådet. 
 
Artsrådet er blevet opmærksomme på at studerende på ingeniøruddannelserne gerne 
vil flytte på Kasernen. Afdelingsleder refererede kort de skrinlagt planer for Kasernens 
flytning til Katrinebjerg. Lejekontrakten for Kasernen udløber og det vides ikke pt, 
hvilke planer og ønsker AU har for kaserneområdet. 
 
Orientering fra studievejledningen 
Sara Klinge orienterede om, at stillingen som studenterstudievejleder på kunsthistorie, 
da Sara Klinge dimitterer til foråret 2023. Der er ansøgningsfrist 9. december 2022.  
 
Tilde Bruun orienterede om, at hun er på udlandsophold i F2023. Der kommer ikke en 
stedfortræder på UN-møderne og vejledningsopgaverne vil blive dækket ind af studen-
tervejlederteamet 
 
3. Afdelingslederens og fagenes punkt (orienterings- og drøftelsespunkt) 

(10 minutter) 
 
Valget afvikles i disse dage (14.-17 november) og UN ser frem til at hilse de nyvalgte 
velkommen til december-mødet. Der er fredsvalg, så derfor er de opstillede valgt til det 
kommende år. 

 
Nyt om Alumnenetværksdag, vi er i gang med at planlægge praktikdag / alumnedag. 
Arrangementet afholdes enten i uge 6 eller uge 8. De praktiske rammer er endnu ikke 
helt på plads, men forslag til et sted er fremsendt fra Henrik Kaare Nielsen. Forhåb-
ningen er at der ved det kommende møde vil deltage endnu flere kandidatstuderende, 
da der også er fokus på praktik/projektorienteret forløb. 
 
Nyt om drøftelser fra lærermødet vedr. handlinger i kølvandet på specialeevaluerin-
gen. Fagmiljøerne er enige om, at det er en god ide at arbejde videre med og udvikle 
evalueringen af specialesemesteret. Lotte Philipsen og afdelingsleder er i dialog om-
kring, hvilke elementer der skal implementeres. Der er fokus på de kollektive formater, 
som skaber relationer mellem studerende, og på et balanceret timeforbrug for under-
viseren. Afdelingsleder orienterede om, at prodekan for uddannelse fandt formatet in-
teressant og vil præsentere dette i UFA, da et velfungerende specialesemester er et ind-
satsområde.  
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Derudover orienterede Jan Løhmann kort om, at arbejde med at fjerne forudsætnings-
kravene i studieordningerne er i gang og at fagmiljøet arbejder på at finde gode løsnin-
ger. Dette sker bl.a. i form af at justere og udfolde beskrivelser af undervisningen i stu-
dieordningen. På kunsthistorie orienterede afdelingsleder om, at den tætte integration 
mellem praksis og teori (produkters sammenkobling til eksamen) gav nogle didaktiske 
udfordringer, som umiddelbart var svære at løse uden at prøvens niveau bliver sænket. 
Der er overvejelser omkring dispensationsansøgninger for enkelte prøver i studieord-
ningerne. Afslutningsvist adviserede afdelingsleder nævnets medlemmer om, at de 
modtager materialet til drøftelse på december-mødet.  

 
4. Temadrøftelse om ønsker til udvikling af det fysiske studiemiljø (drøf-

telsespunkt) (30 minutter) 
AL orienterede om mødet i husudvalget den 2. november. Alle afdelingsledere er som 
noget nyt blevet medlem af husudvalget, hvilket gør at det er lettere at bære ønsker 
mv. ind i udvalget. Jette Gejl er nyudnævnt forperson for Husudvalget og hun opfor-
drede dels til, at ideer til udvikling af Kasernen sendes til hende og dels til at de stude-
rende om at deltage ved det kommende møde den 15. februar 2023. Der er et stort øn-
ske om, at studerende bliver del af Hussudvalget og dermed direkte kan være med til 
at påvirke prioriteringer af indsatser. Henrik Kaare Nielsen efterspurgte et kommisso-
rium for udvalget, men er var umiddelbart tvivl om, om et sådan findes. 
 
Herefter blev temadrøftelserne rammesat. Drøftelserne skal sikre input fra de stude-
rende og er samtidig en på opfølgning på handleplanerne fra årlig status, hvor der lig-
ger et stort ønske om, at optimere det fysiske studiemiljø. Afdelingsleder ønsker at UN 
skal være et sted, der kan håndtere optimering af det fysiske studiemiljø. Der næst ori-
enterede UN-næstforpersonen om de input, som Kasernerådet havde fremsendt til 
ovennævnte Husudvalgsmøde. Kasernerådet ønsker at indhente ideer fra foreninger 
og udvalg. 
 
Ønsker fra de studerende: 

• Etablering af stikkontakter og adgang til forlængerledninger er det mest pres-
serende. Det bringes op på det kommende husudvalgsmøde, da det er nød-
vendigt at have adgang til strøm i undervisningen.  

• Knagerækker til overtøj i undervisningslokalerne, hvor de er fraværende 
• Justering af projektorerne således at rammen på whiteboardet er i toppen. Af-

delingsleder bærer denne direkte videre til Morten Brockhoff. 
• Grupperummene i Studenterhuset fungerer rigtig godt, men de omkringlig-

gende arealer kan med fordel udnyttes mere optimalt. Dette ønske fremsendes 
til Husudvalget. 

• Viden om, at det er muligt at booke et grupperum i Studenterhuset og en vej-
ledning hertil. Afdelingskonsulenten tager denne videre.  

 
Der er iværksat en drøftelse omkring Foyerens muligheder og der er et stort ønske om, 
at det gøres til et funktionelt og hyggeligt multirum med plads til Kasernens forskellige 
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fagligheder. Derudover er der et ønske om, at anvende opslagstavlerne til orienterin-
ger fra faglighederne. Kasernebaren ønsker sig mere lagerplads, da det lille rum, som 
er stillet til rådighed er ikke tilstrækkelig, hvorfor der opbevares ting i foyeren, som ta-
ger plads. 
 
Jette Gejl og afdelingsleder giver en status på næste møde på så mange af ovenstående 
punkter som muligt: 

• indretning af Foyeren,  
• mødesteder for de studerende - udvikling af Studenterhus,  
• adgang til strøm i undervisningslokalerne  
• studerende i husudvalget.  

 
De blev takket for gode konkrete input og drøftelser. 
 
5. Orientering om afholdte uddannelsesevalueringer på hhv. uddannel-

serne i æstetik og kultur, samt masteruddannelsen i kuratering og 
overordnede refleksioner (drøftelsespunkt) (10 minutter) 

Afdelingsleder orienterede om hovedpointer fra uddannelsesevalueringsmødet på ma-
ster i kuratering og fagkoordinator Jan Løhmann orienterede om hovedpointerne fra 
evalueringsmødet på æstetik og kultur. Afdelingsleder og fagkoordinator fremhævede 
mulige tiltag for uddannelserne. De justerede handleplaner vil blive præsenteret på de-
cember-mødet.  
AL giver en samlet orientering til SN på december mødet. 
 
Vedr. masteruddannelsen i kuratering 
Afdelingsleder fortalte, at evalueringsmødet var forløbet godt og at både de eksterne 
eksperter og de deltagende dimittender var kommet med centrale og relevante forslag 
til den fortsatte udvikling af masteruddannelsen i kuratering. Rekruttering var et af de 
store fokuspunkter idet uddannelsen først udbydes igen i 2024 pga. manglende rekrut-
tering til et tidligere udbud af uddannelsen. Der var udviklet en revideret studieord-
ning til 2022, som tog højde for meget af den feedback, som uddannelseskoordinator 
løbende har modtaget fra både studerende og aftagere, samt samarbejdspartere.  Fra 
aftagereksperten var det fokus på, at læringsudbyttet skal være mere konkret/håndgri-
beligt. Afdelingsleder fortalte at det primært handlede om at justere didaktik, seme-
sterplaner og ekstern kommunikation. Der skal findes en mere tydelig balance mellem 
den dybe faglighed og de konkrete færdigheder. Denne problemstilling er særlig præ-
sent på masteruddannelsen, da undervisere oftest er forankret i teori og dyb faglighed 
og praksisfeltet repræsenteres gennem teori. Derfor var opfordringen fra både eks-
terne eksperter og dimittender, at det store samarbejde med eksterne partnere som al-
lerede finder sted på uddannelsen konkretiseres yderligere, samt at underviserne bli-
ver skarpere på anvende eksempler og arbejde med cases. På afdelingen vil der være 
opmærksomhed på, at samle viden om gode didaktiske formater for det eksterne sam-
arbejde, således at der indsamles en ressourcebank, hvor undervisere kan hente inspi-
ration. Dette vil have betydning for afdelingens uddannelser samlet set.  
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Vedr. uddannelserne i æstetik og kultur 
Jan Løhmann orienterede om, at evalueringsmødet var forløbet godt og at det over-
ordnet havde været en fin dag. De tilstedeværende studerende og eksterne eksperter, 
havde mange gode ideer og forslag til den videre udvikling af uddannelserne. De stu-
derende havde fokus på de strukturelle udfordringer og dermed udviklingspotentialer, 
der var til stede på bacheloruddannelsens 4. semester. 
Jan Løhmann udtrykte en ærgrelse over at store dele af drøftelserne havde centeret sig 
omkring optagsmønstre og ledighedstal, hvor særligt ledighedstallene repræsentere 
tidligere dimittendårgange og dermed afspejledes ikke de tiltag som kandidatuddan-
nelsen havde arbejdet med siden 2017 endnu. Der var en udf0ldet drøftelse omkring 
anvendelsen af cases og samarbejde med eksterne; om balance mellem den dybe fag-
lighed og omverdensvendthed; om relationen mellem det som universitet kan og det 
konkret som omverden ønsker. Desuden blev optaget på kandidatuddannelsen og den-
nes to linjer også drøftet og der var en enighed om, at det brede optag var en styrke på 
uddannelsen, idet dimittendernes profiler var forskelligartede. Der blev talt om en re-
vision af både bacheloruddannelsen og af kandidatuddannelsen for at imødegå de æn-
dringer som blev drøftet på evalueringsmødet og som der også var lagt op til i evalue-
ringsrapporten. Allerede den 9. december afholdes i fagmiljøet et visionsmøde om, 
hvordan udviklingen af en revideret kandidatuddannelse skal iværksættes og koncipe-
res. 
Jan Løhmann vurderede at der i selve formatet for uddannelsesevalueringer er et ud-
viklingspotentiale, særligt at det vil være værdiskabende på en helt anden måde, hvis 
flere medlemmer fra fagmiljøet deltager i selve evalueringsdagen. 
  
 
6. Punkter til de studerendes nyhedsbrev (drøftelsespunkt) (2 minutter) 
Følgende punkter fra dagens møde udsendes i de studerendes nyhedsbrev: 

• Drøftelserne vedrørende udvikling af det fysiske studiemiljø på kasernen 
• Kasernerådets engagement 
• Studenterstudievejlederstillingen på kunsthistorie med ansøgningsfrist 9. de-

cember 
• Tillykke til de nyvalgte medlemmer af studienævnet og dermed uddannelses-

nævnet 
 
7. Skriftlige orienteringer 
7.1 UN-spørgsmål til undervisningsevaluering forår 2023 (skriftligt orienterings-

punkt) 
Blot for at erindre nævnets medlemmer om tidligere beslutninger vedrørende dette: 
”UN besluttede, at der ikke skal fastsættes obligatoriske UN-spørgsmål, men det er 
muligt for VIP at sætte konkrete spørgsmål til sit eget hold. UNs beslutning gælder 4 
semestre lige som SN beslutningen. Punktet skal genbehandles i E2023 for F2024.” 
(https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Uddannelsesna-
evn/IKK/KAEM/2021/Godkendt_referat_fra_uddannelsesnaevnsmoede_paa_kunst-
historie__aestetik_og_kultur_samt_museologi_13._oktober_2021.pdf punkt 8) 
 

https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Uddannelsesnaevn/IKK/KAEM/2021/Godkendt_referat_fra_uddannelsesnaevnsmoede_paa_kunsthistorie__aestetik_og_kultur_samt_museologi_13._oktober_2021.pdf
https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Uddannelsesnaevn/IKK/KAEM/2021/Godkendt_referat_fra_uddannelsesnaevnsmoede_paa_kunsthistorie__aestetik_og_kultur_samt_museologi_13._oktober_2021.pdf
https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Uddannelsesnaevn/IKK/KAEM/2021/Godkendt_referat_fra_uddannelsesnaevnsmoede_paa_kunsthistorie__aestetik_og_kultur_samt_museologi_13._oktober_2021.pdf
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Der er ud over det obligatoriske AU-spørgsmål ”Jeg vurderer det samlede udbytte af 
undervisningsforløbet som…” [Meget stort udbytte| Stort udbytte| Noget udbytte| Lille 
udbytte| Intet udbytte] også fastsat 12 obligatoriske spørgsmål på SN-niveau: 

1. ”Jeg vurderer det samlede udbytte af undervisningsforløbet som…” 
2. Underviser har i løbet af kurset givet mulighed for dialog om indhold og ar-

bejdsformer, fx i form af en midtvejsevaluering. Uddyb gerne dit svar. 
3. Kurset har levet op til kursusbeskrivelsen og de faglige mål. 
4. Undervisningen har været velfungerende.  
5. Kursets opbygning har været hensigtsmæssig. 
6. Undervejs i kurset har jeg haft mulighed for at få feedback fra medstuderende 

og/eller underviser. 
7. Kursets aktiviteter (læsning, øvelser, ekskursioner etc.) har været relevante.  
8. Jeg vurderer, at kursets undervisningsform og aktiviteter hænger godt sam-

men med eksamensformen. 
9. Hvilke elementer af kurset har bidraget mest til din læring? 
10. Har du forslag til, hvordan kurset kunne forbedres? 
11. Jeg har været velforberedt til undervisningen. 
12. Jeg har deltaget aktivt i undervisningen. 

 
Det var derfor UNs vurdering i E2021, at dette var dækkende for afdelingens uddan-
nelser. 
 

7.2 Punkter fra studienævnet (skriftlig orientering) 
Hermed link til Studienævnets hjemmeside, hvor referat fra det seneste møde findes.  
 
Ingen kommentarer 
 

7.3 Nyt fra Arts studier (skriftlig orientering)  
I kan nu finde november måneds nyhedsbrev fra Arts studier på underviserportalen. 
 
Nævnets medlemmer modtog dette via mail den 2. november 2022. 
 
Udtalelser til afgående medlemmer af uddannelsesnævnet: 
Det er noteret at Andrea Brønniche og Astrid Maria Hvorslev Svendsen skal modtage 
en udtalelse. Da begge kvinder er dimitteret vil den blive fremsendt via privatmail eller 
e-books. Udtalelserne ligger pt til kvalificering hos afdelingsleder. 
 
8. Forslag til punkter på kommende møder (1 minut) 
8.1 Forslag til kommende UN-møder 
 

Mødedato Forslag til dagsordenspunkter 
7. december Orientering om valgets udfald 

Godkendte handleplaner fra uddannelsesevalueringsmøder fremlægges 
Mødeplan for uddannelsesnævnet 2023 
Forudsætningskrav i forhold til ny eksamensbekendtgørelse 
Hvis igangsat: Afrapportering fra planlægning af møde med aftagerforum 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/kommunikation-og-kultur/
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/arts/underviserportalen/nyhedsbrev-fra-arts-studier
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Emnebank: • Temadrøftelse: UN-samarbejde med at træne studerende at for-

holde sig kritisk til tilegnede kompetencer. 
• Erfaringer med personlig kompetencelogbog og transferable skills 

som udvikles gennem studierne på kunsthistorie – også gerne  
• Erfaringsudveksling omkring portfolio-formatet  

 
8.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 

 
Studerendes mulighed for at engagere sig i lokationernes husudvalg – en drøftelse 
heraf. Erfaringsudveksling i studienævnet bliver hilst velkomment.  
 
9. Foreløbig dagsorden til december (skriftlig orientering) 
Godkendelse af dagsorden  
De studerendes og studievejledernes punkt 
Afdelingslederens og fagenes punkt 
Orientering om valgets udfald 
Godkendte handleplaner fra uddannelsesevalueringsmøder fremlægges 
Forudsætningskrav i forhold til ny eksamensbekendtgørelse 
Hvis igangsat: Afrapportering fra planlægning af møde med aftagerforum 
Punkter fra studienævnet 
Nyt fra Arts studier (orientering) 
Punkter til de studerendes nyhedsbrev 
Eventuelt 
Forslag til punkter på kommende møder 
Foreløbig dagsorden til januar 
 
10. Eventuelt (2 minutter) 
UN-næstforpersonen orienterede om, at vedkommende træder ind i bestyrelsen i Stu-
denterrådet. På den baggrund opfordredes suppleanterne til, at træde ind i SN. Der er 
et månedligt møde af 3 timers varighed og et formøde på ca. 30 minutter.  
Afdelingslederende gjorde opmærksom på suppleantlisten, for både studerende og un-
dervisere, at rækkefølgen på UNs hjemmeside er suppleantrækkefølgen. Man bedes 
orientere om, hvis man er forhindret i at deltage og advisere suppleanten som kan 
møde frem i stedet.  
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