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ARTS 
AARHUS UNIVERSITET 
 
 

Mødedato: 7. december 2022 kl. 14.00-15.50 
Sted: 1586-114 Kasernen  
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde på Kunsthistorie, Æstetik & Kultur og Museo-
logi 
De studerende mødes kl. 14.00-14.20 og VIP tilgår kl. 14.20-15.50. 
 
Deltagere: Lise Skytte Jakobsen (UN-forperson), Mette-Marie Zacher Sørensen (SN-
repræsentant), Jan Løhmann Stephensen, Henrik Kaare Nielsen, Jette Gejl Kristen-
sen, Rasmus Boelsmand.  
 
Observatører og suppleanter: Adriana Alvarez Gutierrez, Annika Glargaard Ras-
mussen, Marianne Maul og Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen, Afdelingskonsulent Jan 
Ulrik Saksø Chrintz Juhl. 
Fra Arts Studier: Lykke Kjerrumgaard Schelde (SNUK) (ref.). 
 
Afbud: Studievejledere ÆK (Tilde Bruun), Studievejledere Kunsthistorie (Sara 
Klinge), Jacob Wamberg, Astrid Mark Nielsen (UN-næstforperson), Mille Riis Mel-
lemgaard, Stine Humlebæk, Anne Mølgaard Kristensen. 
 
1. Godkendelse af dagsorden (beslutningspunkt)  
2. De studerendes og studenterstudievejledernes punkt (orienterings- og 

drøftelsespunkt) 
3. Afdelingslederens og fagenes punkt (orienterings- og drøftelsespunkt) 
4. Orientering om valgets udfald (orienteringspunkt)  
5. Opfølgning på temadrøftelse om ønsker til udvikling af det fysiske 

studiemiljø (drøftelsespunkt)  
6. Fjernelse af forudsætningskrav (beslutningspunkt) 
7. Godkendelse og indstilling af studieordningsændringer (beslutningspunkt) 
8. Foreløbig mødeplan for uddannelsesnævnet 2023 (drøftelsespunkt)  
9. Punkter til de studerendes nyhedsbrev (drøftelsespunkt) 
10. Skriftlige orienteringer (orienteringspunkt) 
11. Forslag til punkter på kommende møder (drøftelsespunkt) 
12. Foreløbig dagsorden til februar (skriftlig orientering) 
13. Eventuelt  
 
1. Godkendelse af dagsorden (beslutningspunkt) (1 minut) 
Uddannelsesnævnet godkender dagsordenen til dagens møde. 
 
Beslutning: 
UN godkendte dagsordenen til dagens møde. 
 
2. De studerendes og studenterstudievejledernes punkt (orienterings- og 

drøftelsespunkt) (12 minutter)  
Der var ikke umiddelbart ikke noget punkter, der skal drøftes fra de studerendes per-
spektiv.  
Skriftlig orientering fra studenterstudievejleder Tilde Bruun: 
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Studievejledningen vil fungerer som mailvejledning mens Tilde Bruun er på udveks-
ling. Fysisk eller telefonisk vejledning vil blive varetaget af kollegerne i studievejled-
ningen. De oplæg og arrangementer som afholdes i foråret vil ligeledes blive varetaget 
af kollegerne i studievejledningen.  
 
3. Afdelingslederens og fagenes punkt (orienterings- og drøftelsespunkt) 

(10 minutter) 
 

• Førsteårsprøven: AL er i færd med at afdække administrationen af førsteårs-
prøven og om, hvordan denne kan formuleres i studieordningerne fremadret-
tet, således at de studerende ikke bliver fanget i at der blot er to prøveforsøg til 
prøver på 2. semester. Der er mulighed for jf. eksamensbekendtgørelsens §29, 
at fastsætte at førsteårsprøven først skal være bestået ved udgangen af 2. stu-
dieår. MMZS fortalte at det er et fokuspunkt i studienævnet, idet nævnets 
medlemmer træffer afgørelse i dispensationsansøgninger om bl.a. førsteårs-
prøver. Det er AU-niveauet der skal påvirkes.  

• Aftagerforummødet planlægges til den 16. maj i tidsrummet 11.00-13.15.  
UN modtager en kalenderinvitation til arrangementet.  

• Orientering om aflysning af nævnets møde i januar. 
 
4. Orientering om valgets udfald (orienteringspunkt) (5 minutter) 
Det orienteres om, at valget er afsluttet og de studerende, som er valgt til UN fremgår 
af listen her: 
 
Astrid Mark Nielsen (valgt)  
Mille Riis Mellemgaard (suppleant) 
Rasmus Kvistgaard Boelsmand (suppleant) 
Anne-Mette Mølgaard Kristensen (suppleant) 
Annika Glargaard Rasmussen (suppleant) 
Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen (suppleant) 
Adriana Alvarez Gutierrez (suppleant) 
Stine Humlebæk (suppleant) 
Marianne Maul (suppleant) 
Julia Choma (suppleant) 
 
Der er jf. Forretningsordenen til uddannelsesnævn på IKK 6 pladser til studerende, 
hvilket betyder at der i det kommende år vil være 4 suppleanter.  
 
Det nye nævn konstituerer sig i slutningen af nævnets møde i februar 2023, hvorefter 
studieportalen opdateres med de nye UN-medlemmer og suppleanter.  
 
Tillykke med valget. 
 
5. Opfølgning på temadrøftelse om ønsker til udvikling af det fysiske stu-

diemiljø (drøftelsespunkt) (8 minutter) 

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hr/AU_Valg/2022/2022_Fredsvalg_.pdf
https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/SN_IKK/2021/Forretningsorden_uddannelsesnaevn_ved_IKK_-_med_aendringer_2021.pdf
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Jette Gejl og afdelingsleder giver en status på følgende punkter, hvis afklaring har fun-
det sted: 

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

 
Jette Gejl orienterede om, at der er indkaldt til Husudvalgsmøde i februar og at der er 
indmeldt en studerende, der vil bære de studerendes perspektiver ind til møderne. 
Afdelingsleder fortalte at der er taget kontakt til Morten Brockhoff vedr. strøm og ind-
stilling af projektorerne, og at svar afventes. 
 
De øvrige punkter drøftes på Husudvalgets møde i februar. 
 
Der var følgende orienteringer: 

• Jette Gejl gør opmærksom på, at der i hovedbygningens nederste niveau fin-
des velindrettede lokaler, som de studerende fint kan benytte sig af.  

• Bibliotekets forrum stilles til rådighed for de studerende, der kan være med til 
at udvikle det. 

• Der er ønske om en vandautomat i forbindelse med undervisningslokalerne. 
Dette bringes videre til Husudvalget. 

 
Afdelingsleder foreslog at udviklingen af det fysiske studiemiljø fastsættes som et ind-
satsområde i uddannelsesnævnet i det kommende år. Der var opbakning hertil. Der-
næst drøftede nævnets medlemmer afdelingsleders forslag om, at afvikle UN-møderne 
på forskellige dele af campus, for at indsamle inspiration til, hvordan det fysiske miljø 
på Kasernen kan udvikles. Der var stemning for at udvalgte møder i 2023 vil derfor 
finde sted andre steder end på Kasernen. Jette Gejl finder at det er en god idé og brin-
ger også forslaget ind i Husudvalget. 
 
6. Fjernelse af forudsætningskrav (beslutningspunkt) (25 minutter) 
Afdelingsleder rammesatte punktet og fortalte om baggrunden for, at fagmiljøet har 
arbejdet med fjernelse af forudsætningskravene i studieordningerne. Der er tale om 
paradigmeskifte på afdelingen, idet mange fag har et forudsætningskrav fx i form af 
tilstedeværelseskrav eller afleveringer af opgaver for at gå eksamen. Afdelingens ud-
dannelser har en række fag hvori der indgår praksiselementer. Til disse fag har fagmil-
jøet søgt dispensation og fået lov at opretholde forudsætningskravene. Det drejer sig 
om hhv. Kulturformidling (bacheloruddannelsen i æstetik og kultur), Kunst- og visua-
litetsanalyse 1 (bacheloruddannelsen i kunsthistorie), og Visuel kommunikation og 
organisationsanalyse (kandidatuddannelsen i kunsthistorie).  
 
Generelt er fagmiljøet bekymret for den måde undervisningen skal justeres på og hvil-
ken betydning får det for frafaldet at forudsætningskravene bortfalder. Der ligger en 
faldgrube i at procesunderstøttende undervisning ikke fastholdes på sigt. For at undgå 
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dette, vil der i foråret være drøftelser om, hvordan undervisere kan justere sin under-
visning således at studerende er motiveret for at deltage.  
MMZS løftede et opmærksomhedspunkt i forhold instruktorundervisning, hvor det 
kan være vanskeligt at få studerende til at deltage. Der blev bragt følgende løsningsfor-
slag frem: instruktorundervisningen skal planlægges i forlængelse af undervisningen 
og gerne på attraktive tidspunkter, VIP kan med fordel ekspliciterer arbejdsdeling 
mellem VIP og instruktorer.  
 
Dernæst behandlede uddannelsesnævnet det fremsendt materiale. Fagkoordinator Jan 
Løhmann Stephensen gjorde opmærksom på, at der var en fejl i eksamensomfanget i 
gruppebeskrivelsen i faget Undersøgelsesprojekt i æstetik og kultur. Afdelingsleder 
sender mail til Camilla Mark Thygesen og får dette korrigeret.  
godkendte og indstiller Uddannelsesnævnet forslag til studieordningsændringerne. 
 
Beslutning: 
Uddannelsesnævnet godkendte og indstillede forslag til studieordningsændringer til 
behandling på Studienævnsmødet i januar.  
Den reviderede beskrivelse af Undersøgelsesprojekt i æstetik og kultur godkendes un-
der forudsætning af, at sidetallene for undersøgelsesprojektet justeres til. 
 
7. Godkendelse og indstilling af studieordningsændringer (beslutnings-

punkt) (10 minutter) 
Afdelingsleder fortalte at de to studieordningsændringer var blevet aktuellet idet 
samlæsninger med hhv. nordisk sprog og kultur og litteraturhistorie er blevet op-
hævet. Der har fundet en tilpasning af beskrivelserne sted, således at de nu beto-
nede centralfagligheden. 
 
Uddannelsesnævnet behandlede de to fremsendte ændringsskabeloner for neden-
stående fag: 

• Kandidatuddannelsen i æstetik og kultur: Temastudium 
• Kandidatuddannelsen i kunsthistorie Tværfaglig workshop 

 
Beslutning: 
Uddannelsesnævnet godkendte og indstillede forslag til studieordningsændringer 
til behandling på SN-møde december 2022. 
 
Næste skridt: 
Afdelingsleder fremsender ændringsskabeloner til Camilla Mark Thygesen senest 
den 8. december med henblik på studienævnets behandling den 14. december, så-
ledes at de kan indstilles rettidigt til prodekanens godkendelse.  
 
8. Foreløbig mødeplan for uddannelsesnævnet 2023 (beslutningspunkt) 

(5 minutter) 
Foreløbig mødeplan for uddannelsesnævnet 2023 er lagt en uge før studienævnets mø-
der og i samme tidsrum som i indeværende år: 
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11. januar 2023 (aflyst) 
22. februar 2023 (sidste møde i det nuværende uddannelsesnævn) 
15. marts 2023 
19. april 2023 
24. maj 2023 
14. juni 2023 
23. august 2023 
20. september 2023 
11. oktober 2023 
15. november 2023 
6. december 2023 
17. januar 2024 (sidste møde i det kommende uddannelsesnævn) 
 
Beslutning  
Uddannelsesnævnet godkendte mødeplanen for 2023. 
 
Næste skridt: 
UN-betjener indkalder til nævnets møder i 2023 fra funktionspostkassen Nævnsind-
kaldelser, Arts 
 
9. Punkter til de studerendes nyhedsbrev (drøftelsespunkt) (2 minutter) 
Der var følgende punkter til de studerendes nyhedsbrev: 

• Studerende træder ind i Husudvalget  
• Nyvalgte UN-medlemmer 
• Reklame for loungemiljøerne i bygning 1580 

 
Næste skridt: 
Rasmus Boelsmand orienteret næstforpersonen om punkterne via mail.  
 
10. Skriftlige orienteringer 
10.1 Punkter fra studienævnet (skriftlig orientering) 
Hermed link til Studienævnets hjemmeside, hvor referat fra det seneste møde findes.  
 
10.2 Nyt fra Arts studier (skriftlig orientering)  
I kan nu finde december måneds nyhedsbrev fra Arts studier på underviserportalen. 
 
Nævnets medlemmer modtager orientering via mail i uge 49, 2022. 
 
11. Forslag til punkter på kommende møder (drøftelsespunkt) (1 minut) 
11.1 Forslag til kommende UN-møder 
 

Mødedato Forslag til dagsordenspunkter 
7. december Orientering om valgets udfald 

Studieordningsændringer ved bortfald af sammenlæsninger 
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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11. januar 2023 Aflyst 
22. februar 2023 Godkendte handleplaner fra uddannelsesevalueringsmøder fremlægges 

Undervisningsevalueringer af E22 
Evaluering af projektorienteret forløb 
Udvikling af det fysiske studiemiljø  
Orientering om studieordningsændringer efter behandling i dekanatet 
Konstituering af det nye uddannelsesnævn 

15. marts 2023 Orientering om arbejdet i UN 
19. april 2023  
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   
• Erfaringsudveksling omkring portfolio-formatet  

 
11.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 
Intet.  
 
12. Foreløbig dagsorden til februar (skriftlig orientering) 
Godkendelse af dagsorden  
De studerendes og studievejledernes punkt 
Afdelingslederens og fagenes punkt 
Orientering om valgets udfald 
Punkter fra studienævnet 
Nyt fra Arts studier (orientering) 
Punkter til de studerendes nyhedsbrev 
Eventuelt 
Forslag til punkter på kommende møder 
Foreløbig dagsorden til marts 
 
13. Eventuelt (1 minut) 
Tak for i år og god jul! 
Tak til de studerende der bidrager til nævnets arbejde – det er meget værdsat. 
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