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Mødedato: 22. juni 2022 kl. 14.00-16.00
Sted: 1586-114, samt zoom
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde på Kunsthistorie, Æstetik & Kultur og Museologi
De studerende mødes kl. 14.00-14.30 og VIP tilgår kl. 14.30-16.00
Deltagere: Lise Skytte Jakobsen (UN-forperson), Mette-Marie Zacher Sørensen (SNrepræsentant), Jan Løhmann Stephensen, Jacob Wamberg, Henrik Kaare Nielsen, Andrea Brønniche (UN-næstforperson), Astrid Maria Hvorslev Svendsen, Rasmus Boelsmand, Mille Riis Mellemgaard, Astrid Mark Nielsen,
Observatører og suppleanter: Rosemarie Kamp Schubert, Afdelingskonsulent Jan
Ulrik Saksø Chrintz Juhl.
Fra Arts Studier: Lykke Kjerrumgaard Schelde (SNUK) (ref.)
Afbud: Studievejledere ÆK (Tilde Bruun), Studievejledere Kunsthistorie (Sara
Klinge), Jette Gejl Kristensen, Stine Humlebæk, Rosemarie Kamp Schubert, Adriana
Alvarez Gutierrez, Vera Kristjánsdóttir, Astrid Birkø.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Godkendelse af dagsorden (beslutning) (1 minut)
De studerendes og studenterstudievejledernes punkt (drøftelsespunkt) (10
minutter)
Afdelingslederens og fagenes punkt (orienterings- og drøftelsespunkt) (10
minutter)
Fjernelse af forudsætningskrav (orienteringspunkt) (5 minutter)
Datamateriale: temadrøftelser (25 minutter) (drøftelsespunkt)
Nykonstituering af uddannelsesnævnet til august 2022 og valg til
uddannelsesnævnet i E22 (drøftelsespunkt) (15 minutter)
Årsberetning fra censorformandskaberne (10 min) (drøftelsespunkt)
Punkter til de studerendes nyhedsbrev (drøftelsespunkt) (2 minutter)
Punkter fra studienævnet (skriftlig orientering)
Nyt fra Arts studier (skriftlig orientering)
Forslag til punkter på kommende møder (1 minut)
Tak for dette semester (drøftelsespunkt) (10 minutter)
Foreløbig dagsorden til august (skriftlig orientering)
Eventuelt (2 minutter)

1. Godkendelse af dagsorden (beslutning) (1 minut)
Uddannelsesnævnet havde ingen kommentarer til dagsordenen til dagens møde.
Beslutning:
UN godkendte dagsordenen til dagens møde.

2.

De studerendes og studenterstudievejledernes punkt (drøftelsespunkt) (10 minutter)

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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Studentersiden efter sommerferien:
Andrea Brønniche, Astrid Marie Hvorslev Svendsen og Vera Krisjánsdóttir forlader
alle tre uddannelsesnævnet, da de afslutter deres studier. På studentersiden er derfor
følgende valgte medlemmer tilbage: Rasmus Kvistgaard Boelsmand, Mille Riis Mellemgaard og Astrid Mark Nielsen. Astrid Mark Nielsen er valgt som repræsentant for
kunsthistorie, men skifter uddannelse til æstetik og kultur, hvorfor hun fremadrettet
vil repræsentere denne uddannelse.
Studenterevaluering af kandidatfejring den 1. juni 2022:
Der blev udtrykt begejstring for arrangementet og for at det blev afholdt i Aulaen.
• De studerende var positive over at arrangementet var for alle specialeskrivere,
både dem som afleverede 1. juni og dem som forventer at aflevere i et senere
prøveforsøg
• Der kom en unødvendig opmærksomhed for de studerende som endnu ikke
har fastlagt sig på en titel. De studerende skal opfordres til at tilføje et emne
eller en foreløbig titel.
Der var følgende forslag til udvikling af arrangementet
• iinddele Aulaen i uddannelser, således at de studerende sidder sammen med
sine medstuderende
• De studerende ønskede en fag-faglig sammenkomst efter det formelle arrangement i Aulaen
• Gerne flere praktiske oplysninger fx ”find vej til Aulaen” og viden om handicapforhold sammen med invitationen.
Næstforpersonen havde indsamlet feedbacken skriftligt og denne er sendt til afdelingskonsulenten, således at ovenstående kan medtages i planlægning og afvikling næste
gang.

3.

Afdelingslederens og fagenes punkt (orienterings- og drøftelsespunkt)
(10 minutter)

Underviserevaluering af kandidatfejringen 1. juni 2022:
Afdelingsleder fortalte, at de studerendes feedback stemte meget godt overens med
undervisernes input. Der var i underviseres feedback også et ønske om, at det kunne
være hyggeligt med et område, hvor fagene kunne mødes efter det formelle arrangement i Aulaen.
Mødekalender for efteråret:
Afdelingsleder fortalte kort, hvad der lå bag ønsket om, at udvide nævnsmødet fra 90
minutter til 120 minutter, bl.a. at erfaringen fra de seneste semestre har vist, at dagsorden er meget presset og at der er et ønske om, at prioritere således at der gives mere
tid til de dybe drøftelser på nævnets møder. Desuden er et meget stort ønske om, at
sikre tid til de mange værdifulde input som både studerende, gæster og undervisere
fremfører i nævnets drøftelser.

Referat

ARTS
AARHUS UNIVERSITET

Lykke Kjerrumgaard
Schelde
Dato: 22. juni 2022

Side 3/8

De studerende havde drøftet forslaget på deres formøde og kom med et modforslag, da
de var bekymrede for, at studerende ville nedprioritere deres deltagelse i de meget vigtige formøder.
Nuværende praksis
Studerendes formøde
14.00-14.30
Uddannelsesnævnsmøde
14.30-16.00

Forslag E22 og fremadrettet
Studerendes formøde
13.45-14.15
Uddannelsesnævnsmøde
14.15-16.15

Studerendes forslag, som
blev tilgået
Studerendes formøde
14.00-14.20
Uddannelsesnævnsmøde
14.30-16.00

Er var enighed om, at der er et udmærket kompromis og at mødets længde ikke nødvendigvis har sammenhæng med mødets kvalitet. Mødestrukturen kan med fordel
strammes, således gives der 10 minutter til at komme ”ind i rummet”, så nævnets
møde starter præcist kl. 14.30.
Afslutningsvist drøftedes det blended mødeformat, hvortil der var forskellige holdninger iblandt nævnets medlemmer. Muligheden for blended møder fastholdes. Fremadrettet vil der være zoomlink på invitationerne i outlook.
Orientring om kommende evaluering af bachelortilvalg
Afdelingsleder orienterede om, at dekanatet har ønsket at evaluere tilvalgsportføljen
på fakultetet. Denne evaluering var del af 2020-valgfagspakken, men pga. de politiske
aftaler på uddannelsesområdet og en forventning om en bred reduktion af studiepladser på fakultetet, så er evalueringen fremrykket. På afdelingen findes to bachelortilvalg
hhv. Museologi: kuratering og kulturarv, samt billedkunst og visuel kultur. Afdelingsleder vil orientere nævnets medlemmer når der har fundet et tilbageløb på evalueringen sted.
Uddannelsesevaluering af æstetik og kultur:
Der blev givet en status på rekruttering af studerende til formøde og evalueringsmøde
på æstetik og kultur. Tre bachelorstuderende og 1 kandidatstuderende har stillet sig til
rådighed. Andrea Brønniche vil undersøge, om det er muligt at finde 1-2 kandidatstuderende mere gennem et opsøgende arbejde.

4.

Fjernelse af forudsætningskrav (orienteringspunkt) (5 minutter)
Afdelingsleder fremlagde sagsfremstillingen, som var et kondensat af prodekanens notat vedr. fjernelse af forudsætningskravet med den nye eksamensbekendtgørelse som
træder i kraft den 01.09.2022. Eksamensbekendtgørelsen indeholder større ændringer
i beskrivelsen af og kravene til forudsætningskrav, hvilket medfører ændringer i stort
set alle studieordninger på Arts til 01.09.2023. Det omtalte analysearbejde vil blive tilsendt afdelingsleder i august eller september til videre behandling.
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Den meget detaljerede sagsfremstilling er fastholdt i referatet, således at fagmiljøerne
kan orientere sig heri:
Når der skal laves så meget om, skyldes det først og fremmest, at ministeriet grundlæggende har den forståelse af forudsætningskrav, at det drejer sig om aktiviteter,
der er nødvendige at have gennemført for overhovedet at kunne bestå den tilhørende
eksamen. Ud over de nye juridiske rammer, som kan læses i bilag 1, er der grundet
nuværende udfordringer forbundet med forudsætningskrav truffet beslutning om, at
der fremadrettet, dvs. efter d. 1.9.2023, skal undgås anvendelse af forudsætningskrav i studieordninger på Arts. Der findes mere information om både baggrund og
beslutning i bilag 1.
Fjernelse af forudsætningskravene vil kræve mere eller mindre omfattende ændringer i såvel studieordningen, som den praktiske undervisning. Hvor det kan lade sig
gøre, gælder det om at fjerne forudsætningskrav og i stedet bruge de didaktiske greb
i undervisningen, selvom disse ikke længere kan sanktionere de studerende med udelukkelse fra eksamen. CED står naturligvis til rådighed mhp. eventuel didaktisk udvikling af undervisningen. CED kontaktes ved at sende en mail til Tina Bering Keiding (tbkeiding@au.dk)
Visse steder vil det muligvis være nødvendigt at indføre andre ændringer i det berørte fag. Det kan fx være på kurser, hvor forudsætningskravet har spillet en afgørende rolle for fastlæggelsen af, hvad man har valgt at udprøve. Prodekanen for uddannelse er i gang med sammen med studielederne at fastlægge rammer for udviklingsarbejdet, der forholder sig til, hvor forudsætningskrav må opretholdes, hvilke
ændringer der kan tillades, og hvilke grænser for ressourceforbrug der skal sættes.
Der lægges derfor op til, at UN kan begynde en indledende drøftelse af, hvordan opgaven med fjernelse af forudsætningskrav kan håndteres og hvilke løsninger man
kan se ift. at erstatte forudsætningskrav med andre didaktiske redskaber. Det er op
til det enkelte UN, hvad der giver mening at drøfte afhængig af omfang og nuværende brug af forudsætningskrav. Forslag til drøftelser er:
• Hvordan kan man forestille sig, at der kan arbejdes med fremmøde uden tilstedeværelseskrav?
• Hvilke tiltag er der brug for ift. at arbejde med eventuelle didaktiske udviklinger af undervisningen?
• Hvilke fag bør bibeholde muligheden for at bevare forudsætningskrav?
• Hvordan kan forudsætningskrav inkorporeres i undervisningen og/eller eksamen, og kræves der ændringer ud over fjernelse af forudsætningskravet?
SNUK har udarbejdet en procesplan for implementering (bilag 2). Processen er delt
op i 3 faser. Den første fase løber ind til sommerferien 2022 og omhandler afklaringsarbejde omkring rammerne samt indledende drøftelser på nævn og afdelinger.
Fase 2 løber fra sommerferien til november og omhandler det faglige udviklingsarbejde. Til dette udarbejder SNUK materiale til alle afdelinger til at understøtte arbejdet. Fase 3 er godkendelse- og implementeringsfasen, som starter med, at UN og SN

ARTS
AARHUS UNIVERSITET

Referat
Lykke Kjerrumgaard
Schelde
Dato: 22. juni 2022

Side 5/8

bliver inddraget som ved almindelige studieordningsprocesser til godkendelsesmøder i december og januar, hvorefter ændringerne implementeres i studieordningerne
frem mod 1.9.2023.
Ved spørgsmål omkring dette kan Camilla Mark Thygesen (camillathygesen@au.dk)
og Christian Hansen (hach@au.dk) fra SNUK kontaktes i løbet af hele processen.
Efter fremlæggelsen af sagsfremstillingen zoomede afdelingsleder ind på et centralt
spørgsmål for afdelingens uddannelser, som i høj grad i studieordningerne gør brug af
forudsætningskrav – særligt tilstedeværelseskravet: Hvordan opnås gennem undervisningen den effekt, som nuværende sikres via tilstedeværelseskravet?
På uddannelsesnævnets møde fremkom forskellige bekymringer i kølvandet på denne
orientering:
• Det fremstår som en meget stor opgave at fjerne forudsætningskrav og erstatte dem med didaktiske greb i undervisningen (VIP)
• Det smarte med tilstedeværelseskrav er, at der sker en udprøvning undervejs
i undervisningsforløb, som kan fjerne presset for eksamen (studerende)
• Flere studerende vælger, når der ikke er et tilstedeværelseskrav, at nedprioritere deltagelse i undervisningen, hvilket kan forringe undervisningsudbyttet, hvis ikke de planlagte aktiviteter kan gennemføres. (VIP)
Enkelte italesatte også positive erfaringer med fraværet af tilstedeværelseskravet:
• Astrid Mark Nielsen, bachelor fra SDU, fortalte at tilstedeværelseskrav ikke
var del af studieordningen og at det fungerede godt med frihed under ansvar
• Mette-Marie Zacher Sørensen fortalte, at den lange periode med pandemi og
suspenderet forudsætningskrav ikke havde givet særlige udfordringer i de fag,
som hun underviser. Umiddelbart anser Mette-Marie Zacher Sørensen ikke
fjernelse af tilstedeværelseskravet som udfordrende for fagligheden.

5.

Datamateriale: temadrøftelser (25 minutter) (drøftelsespunkt)
På aprilmødet var der temadrøftelser af Danmark Studieundersøgelse 2021 (SMU) (indikator 5a og 5b, samt 7), men temadrøftelserne af Danmarks Studieundersøgelse, Dimittend (indikator 8) blev udsat til juni. Danmarks Studieundersøgelse, Dimittend er
rettet mod 1-2-års-dimittender. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i efteråret 2021 og er sendt til 3.360 dimittender på Arts. 1.328 har responderet på undersøgelsen, hvilket giver en overordnet svarprocent på Arts på 39 % (35,8% på AU-niveau).

Undersøgelsens resultater indgår bl.a. i universitetets kvalitetsarbejde. For yderligere
information om undersøgelsens anvendelse, gennemførelse og metode henvises til
kvalitetsportalen om dimittendundersøgelsen
Temadrøftelsen af dimittendundersøgelsen giver input til uddannelsesevalueringen af
uddannelserne i æstetik og kultur.
For at understøtte drøftelserne ved mødet og for at få samlet skriftlighed omkring tanker og mulige handlinger, så samledes hovedpointerne i et sharepoint-dokument.
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Efter gruppedrøftelserne blev følgende fremhævet i plenum:
• Studerende kan med fordel søge job før dimission
• Der arbejdes med et gennemføre en specialeevaluering – UN vil på mødet i
august modtage en opsamling fra Fokusgruppemøde hvor specialesemestret
evalueres. Tovholder er Lotte Philipsen, som skal have specialeforberedende
forløb i F23.

6.

Nykonstituering af uddannelsesnævnet til august 2022 og valg til uddannelsesnævnet i E22 (drøftelsespunkt) (15 minutter)
UN-næstforperson Andrea Brønniche træder tilbage, da hun afslutter sine studier. Det
samme gør Astrid Marie Hvorslev Svendsen og Vera Krisjánsdóttir. Dermed er der følgende valgte medlemmer tilbage:
• Rasmus Kvistgaard Boelsmand (medlem)
• Mille Riis Mellemgaard (medlem)
• Astrid Mark Nielsen (medlem) (UN-næstforperson og SN-repræsentant)
Rasmus Kvistgaard Boelsmand og Mille Riis Mellemgaard har tilkendegivet, at de ikke
umiddelbart ønsker at træde ind som studienævnsrepræsentant, så derfor indtræder
Astrid Mark Nielsen.
Næste skridt
UN-sekretær Lykke Kjerrumgaard Schelde vil orientere SN-sekretæren om den nye
konstituering. Valgsekretariat orienteres via SN-sekretæren.
Nævnets hjemmeside vil være opdateret med den nye konstituering inden nævnets
møde i august.
Orientering om kommende valg til uddannelsesnævnet:
Der var en kort orientering om, at der hvert efterår skal der vælges studenterrepræsentanter til de demokratiske organer. UN KÆM har 6 pladser til studerende.
Der kan læses om valg her: https://medarbejdere.au.dk/strategi/universitetsvalg og
https://medarbejdere.au.dk/strategi/universitetsvalg/valg-til-studerende
Nævnets medlemmer ønsker at dagsordenssætte rekruttering til UN på augustmødet.

7.

Årsberetning fra censorformandskaberne (10 min) (drøftelsespunkt)
Afdelingsleder redegjorde kort for censorformandsskabets feedback i årsrapporter og
fortalte at årsrapporten for kunsthistorie og visuel kultur var blevet drøftet på det seneste lærermøde og at rapporten for æstetik og kultur vil blive drøftet i efteråret pga.
den senere modtagelse af årsrapporten. Denne vil indgå som materiale i uddannelsesevaluering af uddannelsen.
Nævnet tog censorformandskabernes kommentarer til efterretning.

8.

Punkter til de studerendes nyhedsbrev (drøftelsespunkt) (2 minutter)

ARTS
AARHUS UNIVERSITET

Referat
Lykke Kjerrumgaard
Schelde
Dato: 22. juni 2022

Side 7/8

Til de studerendes nyhedsbrev var følgende:
• Ny konstituering af uddannelsesnævnet
• Årligt valg til studienævnet og dermed uddannelsesnævnet
• Genoprettelse af ArtsRådet
• God sommer og god ferie

9.

Punkter fra studienævnet (skriftlig orientering)
Hermed link til Studienævnets hjemmeside, hvor referat fra det seneste møde fin-

des.
10. Nyt fra Arts studier (skriftlig orientering)
Juni måneds nyhedsbrev fra Arts Studier kan findes på underviserportalen.
Nævnets medlemmer modtog dette via mail den 9. juni 2022.

11. Forslag til punkter på kommende møder (1 minut)
11.1 Forslag til kommende UN-møder
Mødedato
24. august

21. september
19. oktober
16. november
7. december
Emnebank:

Forslag til dagsordenspunkter
Drøftelse af udviklingspotentiale for tilvalgsuddannelsen i billedkunst og visuel kultur, herunder gennemskrivning af studieordningerne
Evaluering af mentorordningen
Undervisningsevaluering af F22
Evt. Forudsætningskrav i forhold til ny eksamensbekendtgørelse

•
•
•

Temadrøftelse: UN-samarbejde med at træne studerende at forholde sig kritisk til tilegnede kompetencer.
Erfaringer med personlig kompetencelogbog og transferable skills
som udvikles gennem studierne på kunsthistorie – også gerne
Erfaringsudveksling omkring portfolio-formatet

11.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN
Intet
12. Tak for dette semester (drøftelsespunkt) (10 minutter)
Inden der blev sagt tak for dette semester og de gode drøftelser og input, samt ønsket
god sommer, så gennemførtes en kort mundligt evaluering af nævnets struktur og arbejdsformer.
På spørgsmål ”Hvad fungerer godt?”, svaredes der:
• Afdelingsleder synes at det er fantastisk at studerende er villige og gode til at
være mødeledere, stadig flere at nævnets medlemmer tager ordet på møderne
og bidrager dermed værdifuldt til drøftelserne. De studerende vurderer at der
er trygge rammer til både lette og tunge emner. Formøderne tjener et formål i
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•
•

denne tryghed. Formøderne er gode og hyggeligt, samt har stor betydning for
hvordan man har det med at sige ting højt.
Formøde som forberedende og opfølgning på seneste møde i nævnet
Blive ved med at være gode til at invitere gæster ind til relevante punkter.

Der var umiddelbart tilfredshed med struktur og de varierede arbejdsformer i nævnet.

13. Foreløbig dagsorden til august (skriftlig orientering)
Godkendelse af dagsorden
De studerendes og studievejledernes punkt
Afdelingslederens og fagenes punkt
Punkter fra studienævnet
Drøftelse af udviklingspotentiale for tilvalgsuddannelsen i billedkunst og visuel kultur,
herunder gennemskrivning af studieordningerne
Evaluering af mentorordningen
Nyt fra studienævner ved IKK (orientering)
Nyt fra Arts studier (orientering)
Punkter til de studerendes nyhedsbrev
Eventuelt
Forslag til punkter på kommende møder
Foreløbig dagsorden til september

14. Eventuelt (2 minutter)
Afdelingsleder takkede de studerende, som forlader UN for deres store indsats og store
bidrag i drøftelserne i de forgangne år. Afdelingsleder understregede at det havde været en stor fornøjelse at arbejde sammen med de studerende. Der var klapsalve fra
nævnets øvrige medlemmer.

