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Mødedato: 24. august 2022 kl. 14.00-16.00
Sted: 1586-114 Kasernen, samt https://aarhusuniversity.zoom.us/j/62363197966
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde på Kunsthistorie, Æstetik & Kultur og Museologi
De studerende mødes kl. 14.00-14.20 og VIP tilgår kl. 14.20-16.00
Deltagere: Lise Skytte Jakobsen (UN-forperson), Mette-Marie Zacher Sørensen (SNrepræsentant), Jan Løhmann Stephensen, Jacob Wamberg, Henrik Kaare Nielsen,
Jette Gejl Kristensen, Astrid Mark Nielsen (UN-næstforperson), Rasmus Boelsmand,
Mille Riis Mellemgaard.
Observatører og suppleanter: Studievejledere ÆK (Tilde Bruun), Afdelingskonsulent Jan Ulrik Saksø Chrintz Juhl.
Fra Arts Studier: Lykke Kjerrumgaard Schelde (SNUK) (ref.)
Nye observatører: Stine Humlebæk, Adriana Alvarez Gutierrez, Annika Glargaard
Rasmussen
Afbud: Mille Riis Mellemgaard, Stine Humlebæk, Adriana Alvarez Gutierrez, Annika
Glargaard Rasmussen, Studievejledere Kunsthistorie (Sara Klinge).
1.

Godkendelse af dagsorden (beslutning) (1 minut)

2.

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

3.

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

4.

Kommende valg af studenterrepræsentanter til uddannelsesnævnet
(drøftelsespunkt) (15 minutter)

5.

Evaluering af mentorordningen (drøftelsespunkt) (25 minutter)

6.

Status på uddannelsesevalueringen af hhv. uddannelserne i æstetik og
kultur, samt masteruddannelsen i curating (orienteringspunkt) (10
minutter)

7.

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

8.

Punkter fra studienævnet (skriftlig orientering)

9.

Nyt fra Arts studier (skriftlig orientering)

10. Forslag til punkter på kommende møder (1 minut)
11. Foreløbig dagsorden til september (skriftlig orientering)
12. Eventuelt (2 minutter)

1. Godkendelse af dagsorden (beslutning)
Uddannelsesnævnet godkender dagsordenen til dagens møde.
Beslutning:

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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UN godkendte dagsordenen til dagens møde uden kommentarer.

2.

De studerendes og studenterstudievejledernes punkt (drøftelsespunkt)
Arrangementer:
Husk Danmarks største fredagsbar 9. september i Uniparken (faktisk nordens største
studenterdrevne event!)
Der afholdes Studiemessen 29.-31. august – læs mere her: https://sr.au.dk/studenterraadets-aktiviteter/studenterraadets-studiemesse/
Udvælgelse af fag fra F22 til behandling i uddannelsesnævnet:
: Foreløbig udvælgelse af 3-4 fag fra forårssemesteret til drøftelse på det kommende
møde i september
• Følgende forårsfag blev drøftet i september 2021:
Medialt laboratorium, bacheloruddannelsen i æstetik og kultur 2018
Kunst, institutioner og formidling, bacheloruddannelsen i kunsthistorie 2018
Visuel teori, kandidatuddannelsen i kunsthistorie 2017
Da fremmødet blandt studerende var begrænset så fandt nævnets medlemmer i fællesskab frem til de fag, som skal behandles på nævnet i september:
• Bacheloruddannelsen i æstetik og kultur sammenspil mellem de fag på 4. semester hhv. Kulturformidling og Undersøgelsesprojekt i æstetik og kultur
• Bacheloruddannelsen i kunsthistorie: Visuel analyse og metode 2
• Kandidatuddannelsen i æstetik og kultur: Kultur- og organisationsanalyse

3.

Afdelingslederens og fagenes punkt (orienterings- og drøftelsespunkt)
Status på optaget og studiestart
Bacheloruddannelsen i æstetik og kultur: 39 studerende
Kandidatuddannelsen i æstetik og kultur: 17 studerende
Bacheloruddannelsen i kunsthistorie: 48 studerende
Kandidatuddannelsen i kunsthistorie: 24 studerende
Bachelortilvalget i billedkunst og visuel kultur: 32 studerende (dublering af undervisningen har medført at tilvalgsholdet oprettes som et selvstændigt hold)
Bachelortilvalget i museologi: kulturarv og kuratering: 42 studerende
Der har været afholdt vellykkede velkomst på bacheloruddannelserne. På mandag afholdes introdage for de nye kandidatstuderende på kunsthistorie.
Der var i nævnets enighed om, at det var nogle supergode intropjecer som var skabt til
årets studiestart. Afdelingsleder og afdelingskonsulent har hentet dem ned fra studiestartssiderne, således at de kan udgør grundmaterialet til næste år.
Studiestartsprøver på afdelingens kandidatuddannelser
Pr. 1. september 2022 er der indført administrative studiestartsprøver på alle kandidatuddannelser på Arts.
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Uddrag af nyheden herom fra Arts Studiers nyhedsbrev april 2022: ”Beslutningen betyder, at fra 1. september 2022 vil alle nyoptagne studerende på en A-linje i forbindelse med deres studiestart modtage en mail til deres AU-mailadresse med anmodning om at udfylde et spørgeskema samt information om og instruktion i, hvordan
de gennemfører studiestartsprøven ved at uploade et dokument i Digital Eksamen.
De studerende har to forsøg til studiestartsprøven. Der anvendes samme spørgeskema som i 2020 og 2021 (udformet af Arts Karriere i samarbejde med VEST og
godkendt af prodekanen). Arts Studier forestår al afvikling og registrering af resultater for prøven.” (https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Underviserportal/Nyhedsbreve_Arts_studier/2022/April_2022_Nyhedsbrev_fra_Arts_Studier_DA_ENG.pdf)
Dette betyder at studerende på kandidatuddannelsernes A-linjer skal aflægge studiestartsprøven jf. tekst under studiediagrammer i studieordningerne når disse publiceres til 1. september.
Arrangementer
Husk Kasernefestivallen afholdes 30. september – læs mere https://www.facebook.com/kasernefestival/
Tovholder Tilde Bruun og trivselskoordinator Amanda Timmermann har indhentet
40.000 kr. til festivallen fra Tuborgfonden.

4.

Kommende valg af studenterrepræsentanter til uddannelsesnævnet
(drøftelsespunkt)
Rekruttering af studerende til UN
Der afholdes valg til uddannelsesnævnet i efteråret og UN drøfter, hvordan rekruttering af 6 studentermedlemmer og eventuelt suppleanter kan finde sted ud fra tidligere
års erfaringer.
Seneste drøftelse fremgår af
•
referat fra nævnets møde juni 2021
•
referatet fra nævnets møde august 2021.
Der er en formodning om, at det bliver svært at rekruttere til UN ved det kommende
valg.
Der er en god grundstamme af i de tre nuværende medlemmer, men drømmescenariet
er, at alle årgange er repræsenteret i nævnet og dermed mangler der studerende fra
bacheloruddannelsen i æstetik og kultur og kandidatuddannelsen i kunsthistorie.
Der var en god drøftelse af, hvilke muligheder de studerende så og deres erfaring var,
at målrette rekruttering af studerende var mest effektivt kombineret med den brede
orientering om nævnsarbejdet og indflydelseskanaler.
Følgende blev aftalt:
• De aktuelle observatører (3 bachelorstuderende fra kunsthistorie og 2 bachelorstuderende fra æstetik og kultur) opfordres til at deltage
• Fagkoordinator Jette Gejl holder oplæg om nævnsarbejdet for de nye studerende på kunsthistorie
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•
•

•

Afdelingsleder vil fortælle kort om nævnsarbejdet ved intromiddagen for de
nye kandidatstuderende på kunsthistorie
Fagkoordinator Jan Løhmann og Mette-Marie Zacher Sørensen sætte uddannelsesnævnsmødet den 21. september på undervisningsplanen. Rasmus Boelsmand er instruktor for de nye bachelorstuderende og kan med fordel formidle
studenterperspektivet fra nævnsarbejdet til dem
Studenterstudievejleder Tilde Bruun stiller sig til rådighed til at holde mindre
oplæg i forlængelse af undervisningen på 1. semester – dette drøftes ved et frokostmøde på æstetik og kultur.

UN-næstforpersonen fortalte, at der i studienævnet tales om, at lave en kagebod til Kasernefestivallen, hvor studerende, der er interesseret i at høre om nævnsarbejdet kan
få svar på spørgsmål mv.
Oplysninger om det kommende valg til uddannelsesnævnet:
Hvert efterår skal der vælges studenterrepræsentanter til de demokratiske organer.
UN KÆM har 6 pladser til studerende.
Der kan findes en foreløbig tidsplan for det kommende valg på her:https://medarbejdere.au.dk/strategi/universitetsvalg/tidsplan-2022
Der kan læses om valg her: https://medarbejdere.au.dk/strategi/universitetsvalg og
https://medarbejdere.au.dk/strategi/universitetsvalg/valg-til-studerende
Afholdelse af valget finder sted mandag 14. november kl. 9.00 – torsdag 17. november
2022 kl. 16.00.

5.

Evaluering af mentorordningen (drøftelsespunkt)
Evaluering af mentorordningerne på bacheloruddannelserne i hhv. kunsthistorie og
æstetik og kultur skal sikre, at mentorordningerne fungerer og dermed bidrager til at
sikre fastholdelse og studietrivsel. UNs drøftelse foldede sig ud på baggrund af de to
evalueringsnotater, som er udarbejdet af koordinatorerne Jette Gejl Kristensen
(kunsthistorie) og Karin Petersen (æstetik og kultur).
Jette Gejl Kristensen supplerede evalueringsnotaterne og beskrev, hvordan grupperne
fusioneres i løbet af efteråret. Endvidere fortalte hun, at de tilbagemeldinger hun modtager fra de studerende er, at de er meget glade for møderne med de eksterne og at det
for mange er super vigtigt at have blikket ud i det fremtidige arbejdsmarked.
Der var umiddelbart enighed om, at mentorordningerne tjener sine formål og bør fortsætte.
Der var følgende opmærksomhedspunkter:
• Det var tydeligt i evalueringerne, at mentorordningerne fungerer forskelligt
fra hold til hold og at ordningerne fungerer bedst på 1. semester da færre studerende deltager ved møderne planlagt i foråret
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•

•

Mette-Marie Zacher Sørensen spurgte om, mentorordningen skal gøres obligatorisk for de studerende at deltage i pga. den faldende fremmødefrekvensen
i løbet af året
Enkelte mentorgrupper havde oplevet at kontakten til deres mentor var meget
sporadisk og langsommelig, hvorfor gruppen ikke fungerede optimalt.

Opfølgning på evalueringen fra afdelingsleder og koordinatorerne, samt fagkoordinator for æstetik og kultur:
• Afdelingsleder sikrer at mentorordningen indskrives fremadrettet som del
af førsteårspakken og studiestartsmaterialet, således at 1. møde i efteråret
gøres obligatorisk og 2. og 3. møde er frivillige
• Mentorerne skal planlægge 2 møder i efteråret og 1 møde i foråret. Koordinatorerne følger op på dette med mentorerne
• Koordinatorerne italesætter fortsat, at hvis der opstår problemer i en
mentorgruppe, så står koordinatorerne klar til at hjælpe
• Fagkoordinator for æstetik og kultur orienterer Karin Petersen om, at
mentorordningen fortsætter og om ovenstående under punktet.
Afdelingsleder ønskede at drøfte, om det vil være en styrke for kandidatstuderende,
hvis der skabes en mentor/mentee-ordning, hvor der vil være fokus på perspektiver efter studietiden. Denne ordningen tænkes i en anden form, hvor en studerende linkes
op med en dimittend.
Der var i UN enighed om, at det er en god idé.
Afdelingsleder og afdelingskonsulenten tager teten på projektet, som startes op i en
minimumsmodel med en mindre gruppe kandidatstuderende fx 5-10 studerende, som
kan give feedback på første version af ordningen.
Der var følgende input til udviklingsarbejdet fra nævnets medlemmer:
• 3 møder mellem mentor og mentee
• Opstart på kunsthistorie i en ”betaversion”

6.

Status på uddannelsesevalueringen af hhv. uddannelserne i æstetik og
kultur, samt masteruddannelsen i curating (orienteringspunkt)

Afdelingsleder fortalte at begge evalueringsrapporter var ved at blive færdigskrevet i
fagmiljøerne. Der er deadline til studieledergodkendelse den 1. september.
Status på studerendes deltagelse ved uddannelsesevalueringen af æstetik og kultur:
Der er fundet tre studerende fra bacheloruddannelsens 5. semester og en enkelt fra
kandidatuddannelsens 3. semester. Der arbejdes på at finde flere repræsentanter fra
kandidatuddannelsen.
Studerende der deltager ved evalueringsmødet den 9. november:
1 nylig dimittend har tilkendegivet interesse for at deltage i evalueringsmødet. Derudover er der to aktive studerende i spil, som kontaktes af afdelingsleder, når der er klarhed over placering af undervisning.
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Status på studerendes deltagelse ved uddannelsesevalueringen af MA in Curating:
Der er fundet to deltagere til selve evalueringsmødet og derudover har to studerende
og en alumne sagt ja til at deltage på formødet. Derudover afventes endeligt svar fra en
alumne til deltagelse i formødet.
Formødet bliver på engelsk og alle studerende deltager via zoom.

7.

Punkter til de studerendes nyhedsbrev (drøftelsespunkt) (2 minutter)
- Arrangementer:
• Danmarks største fredagsbar afholdes 9. september
• Kasernefestivallen 30. september
• Orientering om, at mentorordningerne på bacheloruddannelserne fortsætter
og at koordinatorerne er Jette Gejl Kristensen (kunsthistorie) og Karin Petersen (æstetik og kultur)
• Konstituering af uddannelsesnævnet med ny næstforperson og medlem i studienævnet IKK
• Kom og vær med uddannelsesnævnet, der mangler studerende fra bacheloruddannelsen i æstetik og kultur, samt kandidatuddannelsen i kunsthistorie
• ARTSrådet er aktivt igen

8.

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

9.

Nyt fra Arts studier (skriftlig orientering)
August måneds nyhedsbrev fra Arts Studier kan findes på underviserportalen.

August udgaven indeholder information om:
• ARTS indfører generelt adgangskrav om engelsk B til alle kandidatuddannelser fra 2024
• Ny studiestartsside på Studieportalen
• Indmeldelse af Summer University udbud til 2023
Nævnets medlemmer modtog dette via mail den 11. august 2022.

10. Forslag til punkter på kommende møder
10.1 Forslag til kommende UN-møder
Mødedato
24. august

21. september

Forslag til dagsordenspunkter
Drøftelse af udviklingspotentiale for tilvalgsuddannelsen i billedkunst og visuel kultur, herunder gennemskrivning af studieordningerne (udsættes pga.
den igangværende evaluering af tilvalgsportføljen)
Evaluering af mentorordningen
Valg til UN – rekrutteringsdrøftelse
Undervisningsevaluering af F22
Evt. Forudsætningskrav i forhold til ny eksamensbekendtgørelse
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19. oktober
16. november

7. december

Emnebank:

Evaluering af studiestart 2022 – behandling på baggrund af evalueringsrapporterne
Status på godkendte handleplaner 2022
Valg til UN
Studieordningsændringsforslag
Valg til UN
Evt. godkendelse af IV-fag
Valg til UN
Orientering om tidligere beslutning vedr. spørgsmål til undervisningsevalueringer
Orientering om valgets udfald
Opsamling på uddannelsesevalueringsmøder og evt. godkendte handleplaner fremlægges
Hvis igangsat: Afrapportering fra planlægning af møde med aftagerforum
• 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

10.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN
11. Foreløbig dagsorden til september (skriftlig orientering)
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 september

12. Eventuelt
Intet

