
 

 

 

 Aarhus Universitet  

  

 

Referat 
 

 

Dato: 16. februar 2022 

 

Uddannelsesnævn  

Litteraturhistorie og 

Retorik  

 

 

Ref: Mette Olesen 

 

 

Side 1/6 

 
Mødedato: 15. februar 2022 kl. 13 til 15 
Mødested: Bygning 1586, lokale 114 
Uddannelsesnævnsmøde Litteraturhistorie og Retorik 
Deltagere:  
Studerende:  
Kirstine Frank Kjær, Johanne Kovdal Olesen, Mikkel-Theis Paulsen, Heidi Maj-
gaard Bechmann Pedersen, Cristina Bojesen  
 
VIP-medlemmer: Jakob Ladegaard (Afdelingsleder og UN-forperson), Esben Bjerg-
gaard Nielsen (SN-repræsentant), Sarah Mygind (Suppleant) 
 
Observatører: Thomas Rod (studenterstudievejleder litteraturhistorie, Children’s Li-
terature, Media and Culture), Cecilie Greve Frølund (studenterstudievejleder retorik) 
og Mette Olesen (Arts Studier, ref.) 
 
Fraværende:  
Mads Anders Baggesgaard, Nina Christensen, Christian Høj Kroer Thomsen, Elias 
Bjerrum Poulsen, Maiken Lund Viborg, Mette Schneider Jensen, Cecilie Bøgh Peder-
sen, Lasse Schaumann Vestergaard Pedersen  
 
1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat fra seneste møde 

UN-forperson Jakob Ladegaard (JL) bød velkommen. UN godkendte herefter dagsor-

den til dagens møde og fulgte op på referatet fra UN-mødet den 25. januar 2022. 

 

Mette Olesen (Meol) sagde opfølgende, at det er 8 profilfagsbeskrivelser, der er til be-

handling i studienævnet (SN) den 23. februar 2022: 5 fagbeskrivelser for underviser-

profilen, Humanistisk Innovation og de to nye fag, som er Human Digitalitet og Bære-

dygtighed som levevis. 

Esben Bjerggaard Nielsen (EBN) oplyste, at han umiddelbart efter SN-mødet ville 

indgå i en gruppe, som sammen med de øvrige involverede nævn skal udarbejde et 

fælles forslag eller krav til ændringer, som videregives til faggruppen, der har arbejdet 

med profilfagene.  

 

2. Introduktion til nye UN 

Mette Olesen (Meol) fra Arts Studier (Studienævnsbetjening og uddannelseskvalitet -

SNUK) gav en introduktion til de af uddannelsesnævnets opgaver, der hænger sam-

men med studienævnets opgaver. Baggrunden for introduktionen var, at på Arts er 

studienævnene store og dækker mange uddannelser. Derfor kan SN ikke alene stå for 

alle opgaverne og har delegeret noget af det konkrete arbejde til uddannelsesnævnene, 

der har samme paritetsmæssige sammensætning som SN. UN fik derfor en introduk-

tion til lovgrundlag og baggrund for SN – og dermed for UN – og til de af studienæv-

nets opgaver og arbejdsområder, som uddannelsesnævnet leverer ind til – primært in-

den for kvalitetsområdets processer omkring undervisningsevaluering, årlig status og 

uddannelsesevaluering og omkring opgaven med udarbejdelse af studieordninger.  

UN blev desuden oplyst om retningslinjer vedr. personfølsomme oplysninger, tavs-

hedspligt og habilitet.  
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I forbindelse med introduktionen var der et spørgsmål i forhold til, at der på afdelin-

gen igangsættes en proces med revision af KA i litteraturhistorie – til ikrafttræden 

1.9.2023. Studenterstudievejlederen nævnte her, at de studerendes frist for at søge ind 

på KA er den 1. marts og spurgte, hvilket materiale der vil være tilgængeligt for de stu-

derende i februar 2023 i forhold til den nye studieordning? Meol har i forbindelse med 

mødet fået afklaret, at studiediagrammet med ECTS-fordeling og titler vil være synligt 

på https://kandidat.au.dk/ sammen med en lille tekst, der beskriver de ændringer, der 

er i gang. Derudover vil studievejledningen kunne få yderligere information fra SNUK 

eller fra VEST, hvis der er brug for det.  

 

3. Meddelelser/Nyt fra 

3.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/undervisere/fagudvalg 

JL orienterede om, at han er opmærksom på at udsende et semesterstartsbrev fra af-

delingen. JL nævnte også Projekt- og praktikdagen 23. februar 2022, hvor studerende 

på BA tilvalg også kan deltage. 

Endelig nævnte JL, at der er ansat cheftutorer i afdelingen og gav ordet til den nye stu-

denterstudievejleder, Thomas Rod, der præsenterede sig selv. 

3.2 Meddelelser / nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentanter 

3.3 Meddelelser / nyt fra studievejledere 

3.4 Meddelelser / nyt fra Arts studier 

3.4.1 Nyhedsbrev fra Arts studier 

3.4.2 Opdatering af studieportalen med de nye UN-medlemmer 

Link til februar måneds nyhedsbrev fra Arts studier på underviserportalen. 

 

Meol nævnte fra nyhedsbrevet, at UN’s hjemmeside var opdateret med nye medlem-

mer, forperson og næstforperson i uddannelsesnævnet.  

 

Meol nævnte derudover kort de øvrige overskrifter fra nyhedsbrevet for februar: 

Arts Studenterpanel fortæller om deres genstart efter coronanedlukningen 2021 

Ni studerende fra Arts Studenterpanel gav i november et indblik i deres oplevelser af 

at komme tilbage på campus efter coronanedlukningerne.  

 

Tilstedeværelseskravet F22  

Fakultetsledelsen har besluttet, at tilstedeværelseskravet i forbindelse med undervis-

ningsdeltagelse ikke er gældende i foråret 2022. Baggrunden er, at foråret 2022 som 

det forgangne efterår, er påvirket af risiko for karantæne for både studerende og un-

dervisere. Det betyder, at de regler, som i efteråret 2021 gjaldt for tilstedeværelse, fort-

sætter med at gælde - og det både når undervisningsdeltagelse er et forudsætningskrav 

og en prøveform. Dvs. studerende skal leve op til krav om tilfredsstillende undervis-

ningsdeltagelse ved at deltage i de aktiviteter, som underviser fastsætter ved undervis-

ningens begyndelse, jf. Studieordningen.  

 

 

https://kandidat.au.dk/
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
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Arrangementer: Arts Uddannelsesdag 2022  

Medarbejdere og studerende på Arts er inviteret til Arts Uddannelsesdag, der i år sæt-

ter fokus på, hvordan vi gerne vil møde erhvervsliv og det omgivende samfund med 

’det særligt humanistiske’ – og hvad er det? Uddannelsesdagen afholdes den 15. marts 

2022 kl. 10.15-16.00 på Godsbanen i Aarhus.  

Tilmeldingslink og arrangementsbeskrivelse: https://events.au.dk/uddannelses-

dag22/conference Tilmeldingsfrist: 1. marts 2022. 

 

4. De studerendes punkt 

Næstforperson Johanne Kovdal Olesen (JKO) nævnte, at formødet til UN-mødet 

havde handlet om studiemiljø og genstart af foreningslivet på LITRET.   

 

5. Studiemiljø og genstart af foreningslivet på LITRET 

Studerende havde drøftet dette på formødet til UN-mødet og var kommet frem til tre 

punkter nedenfor.  

 

1) Møde med alle forpersoner for foreninger på LITRET 

Der var forslag om at holde møde med forpersonerne for foreningerne på LITRET og 

spørge dem:  

Hvordan ser de udfordringerne i forhold til foreningslivet på LITRET? 

Hvad forestiller de sig, at de har brug for? 

 

2) Afholde arrangementer med foredrag og debat og også noget socialt. 

UN drøftede, hvilken form sådanne arrangementer kunne have. I forbindelse med 

drøftelsen blev det nævnt, at der tidligere havde været afholdt arrangementer under 

overskriften ”Litteratorium”. JL lovede at overveje at gøre noget for at genopstarte en 

sådan forening – som evt. kunne være for både Litteraturhistorie og Retorik.   

 

Det blev nævnt, at i forhold til studiemiljøet vil der altid være foreninger, der kommer 

og går.  

I forhold til arrangementer blev det igen nævnt, at afdelingen har flere udgivne og 

planlagte ”Tænkepauser”, som kunne danne ramme om arrangementer.  

Det blev også nævnt, at foreningerne kan fungere som ramme for opsamling for ideer 

til arrangementer eller for enkeltarrangementer, som studerende gerne vil stå for at 

planlægge.  

VISIR blev nævnt som en form for forum, hvor der er forskellige fagligheder repræsen-

teret og som en platform, som der måske kunne lægges arrangementer ind under. 

 

Der blev spurgt, om foreningerne kunne arbejde sammen i forhold til arrangementer - 

for at øge antallet af personer, der kan deltage i planlægning, markedsføring.  

Til det blev det nævnt, at VISIR reklamerer for arrangementer. 

 

 

https://events.au.dk/uddannelsesdag22/conference
https://events.au.dk/uddannelsesdag22/conference
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3) Gøre muligheder for at få viden om foreninger mere tilgængelige.  

Studerende havde kigget på hjemmesiden efter oversigt over foreninger og havde fun-

det denne side https://studerende.au.dk/studenterforeninger/  

På siden kan man fremsøge foreninger, men de studerende ønsker en mere direkte vej 

og oversigt over foreningerne på LITRET. 

 

Det blev besluttet, at foreningerne i forbindelse med det møde, der skal afholdes med 

dem (punkt 1) skal skrive nogle linjer (3-5) om foreningen på dansk og engelsk og an-

give en kontaktperson.  

Den samlede liste skal så lægges på afdelingens hjemmeside og sendes til trivselskoor-

dinator Amanda Krogsgaard Timmermann  

 

Det blev nævnt, at Retorik har ikke selvstændige foreninger, og at det derfor er bedst, 

hvis det er en fælles liste for afdelingen.  

 

Det blev aftalt, at punktet Studiemiljø og genstart af foreningslivet på LITRET sættes 

på dagsordenen igen til næste møde. 

 

6. Orientering om studieordninger/studieordningsændringer efter be-

handling i dekanatet til ikrafttrædelse 1.september indeværende år 

(orientering)  

UN blev orienteret om, at prodekanen for uddannelse har behandlet de indkomne for-

slag til nye studieordninger og studieordningsændringer til ikrafttrædelse 1. september 

indeværende år. 

 

6.1 Studieordningsændringer 2022 

Fra LITRET er en ændring vedr. Masterprojekt/Master i retorik blevet godkendt, så 

der er mulighed for at aflægge prøven individuelt eller i en gruppe på op til 3 stude-

rende.  

De godkendte studieordningsændringer publiceres og træder i kraft i studieordningen 

1. september. Efterårsfag offentliggøres i kursuskataloget pr. 1. april. 

 

7. Orientering om igangsættelse af proces for udvikling af nye studieord-

ninger og med ikrafttrædelse fra 1.9. efterfølgende år (orienterings-

punkt) 

JL orienterede om, at der igangsættes en revision af studieordningen for Kandidatud-

dannelsen i Litteraturhistorie 2017. 

 

UN kan se en overordnet procesplan for arbejdet med udviklingen af nye studieord-

ninger på www.udarbejdstudieordninger.dk. Her findes også relevant materiale og 

vejledning for arbejdet. 

Processen for udvikling af ny studieordning understøttes af SNUK som stiller en pro-

cesfacilitator til rådighed.  

https://studerende.au.dk/studenterforeninger/
https://udarbejdstudieordninger.au.dk/proces/
https://udarbejdstudieordninger.au.dk/proces/
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Afdelingsleder og andre relevante fagpersoner vil blive indkaldt til et opstartsmøde for 

processen i april/maj og UN vil desuden løbende give feedback på studieordningen. I 

oktober-december vil UN indstille den nye studieordning til godkendelse i SN og deka-

nat. 

 

8. Behandling af undervisningsevalueringer fra efterårets undervisning 

(drøftelsespunkt) 

Studienævnet ved IKK forsætter arbejdet med det forenklede afrapporteringsformat, 

hvor afdelingsleder på baggrund af en drøftelse i UN skrive en sammenfattende afrap-

portering (omfang: ca. 1 side) af undervisningsevalueringen ved afdelingen i E21. 

Rapporterne skal udarbejdes således, at de egner sig til offentliggørelse på instituttets 

hjemmeside. 

Rapporten giver mulighed for at anlægge et samlet, ledelsesmæssigt perspektiv på de 

udfordringer/muligheder/best practice, undervisningsevalueringerne udpeger. Det er 

derfor også vigtigt at nævne, hvis der er temaer, som vil kunne drøftes på tværs af ud-

dannelserne i SN.  

 

UN fik på mødet mulighed for give input til evalueringsrapporten i forhold til gennem-

gående temaer i evalueringen og ønsker i forhold til, hvad der skal arbejdes med på 

uddannelserne.  

 

Evalueringsnotater og data E2021 Litteraturhistorie 

Der er i evalueringerne ønsker om diversitet i pensum og om træning af mundtlighed 

– især på bachelorniveau. JL gav udtryk for, at evalueringerne viser, at der måske ikke 

er lagt helt nok vægt på de mundtlige elementer i uddannelsen i forhold til den skrift-

lige fremstilling. En form for træning af mundtlighed kunne være kortere mundtlige 

oplæg i mindre grupper.  

Det blev i forbindelse med drøftelsen nævnt, at der måske kunne laves en workshop 

om mundtlighed i samarbejde med Retorik.  

Bibliotekskurser er også nævnt i evalueringen – i forhold til, hvor kurserne skal ligge 

og om der skal være læringsmål tilknyttet kurserne. 

Endelig nævnte JL aktiv deltagelse i plenumdiskussioner som et tema i evaluerin-

gerne. 

 

Evalueringsnotater og data E2021 Retorik 

Studerende nævnte specialeforberedende forløb i forhold til, at 66% af de studerende 

har angivet at være uenige i, at aktiviteterne på 3. semester af kandidatuddannelsen 

(projektorienteret forløb og det specialeforberedende forløb) har forberedt dem til at 

skrive speciale. Kun 11,11% er hhv. enige, overvejende enige og hverken/eller.  

 

Studerende gav udtryk for at ønske specialeforberedende aktiviteter, hvor vægten læg-

ges på en mere generelle råd og tilgang til specialeprocessen i stedet for at tage ud-

gangspunkt i studerende, der har lavet specialer, der er helt specielt gode.    
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JL nævnte, at det kunne overvejes at flytte de specialeforberedende aktiviteter til de-

cember, da det ville give de studerende bedre muligheder for at koncentrere sig om det 

specialeforberedende.  

 

EBN oplyste, at der på uddannelsen arbejdes med problemformuleringer og modeller i 

forhold til forskellige typer af undersøgelser. EBN nævnte også, at der arbejdes med 

placeringen af efterårsfagene på KA i retorik: (Retorisk tradition, Narrativ og Visuel 

Retorik og Retorisk argumentation) 

 

Evalueringsnotater og data E2021 Kreativ og professionel skrivning 

Der var ikke bemærkninger til evalueringsnotaterne.  

 

Evalueringsnotater og data E2021 Børns litteratur og medier  

Det blev nævnt, at der lægges op til at arbejde med strukturen i masteren og med vej-

lednings- og feedbackdelen.  

 

Næste skridt: 

Afdelingsleder skal senest 7. marts 2022 sende evalueringsrapporten til instituttet 

(Katharina Juhl Haslund og Lars Kiel Bertelsen via studieleder@cc.au.dk). Herfra 

bliver rapporten videreformidlet til studienævnet, der behandler evalueringsrappor-

terne på SN-mødet i marts. 

 

9. Forslag til kommende møder  

9.1 Forslag til kommende UN-møder 

JL opfordrede de studerende til på formøderne at tale om emner til UN-møderne, så-

dan at der var noget at sætte på dagsordenen, når der ikke er obligatoriske punkter.  

Meol tilbød at vedligeholde en liste, der opsamler sådanne punkter, og som er bilag til 

UN-møderne.  

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

 

10. Evt. 

mailto:studieleder@cc.au.dk

