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Møde den: 18. november 2020 kl. 9 til 11
Mødet blev afholdt via zoom
Uddannelsesnævnsmøde Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi
Deltagere:
Undervisere: Lasse Raaby Gammelgaard (UN-forperson og SN-repræsentant), Stefan
Kjerkegaard (afdelingsleder), Pernille Hermann, Dorthe Refslund Christensen, Bodil Marie Thomsen

Referat

Studerende: Silke Julie Flodin (UN-næstforperson og SN-repræsentant), Mette Marie
Pedersen

Uddannelsesnævn Nordiske
Studier og
Oplevelsesøkonomi

Observatører: Afdelingskonsulent Sofie Raun, studenterstudievejleder Louise Gjedsted, og studiekoordinator Christian Hansen (Arts Studier/referent)
Fraværende: underviser Kathrine Thisted Petersen, studenterstudievejleder Emilie Vinther Madsen, Kirstine Boas, Andreas Mølgaard Laursen, Cecilie Tang Christensen, Nanna
Nielsen, Nadja Solem Solgaard, Frederik Leopold Kauslund Corneliussen

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat fra seneste møde
UN-forperson Lasse Raaby Gammelgaard (LRG) bød velkommen til mødet. UN godkendte herefter dagsordenen og fulgte op på referatet fra UN-mødet den 21. oktober
2020. Afdelingsleder Stefan Kjerkegaard (SK) sendte studieordningen for BA, BATV
og KATV i nordisk sprog og litteratur til nævnet.
Christian Hansen (CH) fortalte som opfølgning på mødet i oktober, at studieordningerne for BA, BATV og KATV i nordisk sprog og litteratur og oversigt over omlægning
af prøver/nødstudieordninger til vintereksamen 20/21 var sendt til behandling i studienævnet (SN) den 25. november. Derudover var IV-fag sat på dagsordenen som ønsket.
2.

Forslag fra studenterrepræsentanterne (herunder fra Nordisk Fagudvalg og OØ-studerende)
Der har været afholdt kampvalg blandt de studerende, hvor de opstillede studerende
vandt valget.
De studerende forespurgte om de kunne få 3 fredage næste semester ift. nordisk seminar. Afdelingsleder SK godkendte dette ønske.
Der har været kritik af de studerendes skriveevne fra undervisernes side i deres feedback af skriveøvelser i faget Nyere litteraturhistorie på 3. semester. Her opfordres til
større forståelse over for de studerende, da det er nyt emne, som de studerende skal
lære at skrive om.
Kanonlisterne, som de studerende har arbejdet med, bliver sløjfet. Titlerne på litteraturen lægges i stedet på instagram.

Tlf.: +45 8715 0000
Studiecenter.arts.aarhus@au.dk
www.au.

Dato: 18. november 2020
Ref: Christian Hansen

Side 1/4

AARHUS
UNIVERSITET

Side 2/4

3. Opsamling på uddannelsesevalueringsmøder
Afdelingsleder (AL) afrapporterede til UN fra uddannelsesevalueringsmøder og fremhævede tiltag for uddannelserne, der er indarbejdet i de reviderede handleplaner.
Samme orientering giver AL til SN på december mødet. På baggrund af referatet af
evalueringsmødet revideres handleplanerne for uddannelserne, hvor drøftelser fra
mødet inkorporeres i uddannelsens handleplaner. Afdelingsleder SK fremhævede, at
en af de vigtigste elementer, som der er blevet indarbejdet i handleplanerne, er sammenhæng i uddannelsen på tværs af semestrene. Derudover forklarede afdelingsleder, at flere af punkterne fra evalueringsmødet er ved at blive løst med den nuværende studieordningsrevision. Afdelingen overvejer at skabe en mere skandinavisk dimension af uddannelsen ved at have IV-fags udbud. Pt. udbydes det skandinaviske
fag dog kun til exchange studerende. Uddannelsesnævnet forslog, at der evt. kunne
ændres i afdelingens udbud af IV-fag. Et sidste element, som kom frem under mødet,
var at uddannelsen er god til at arbejde med real life-cases, som en del af undervisningen (især på kandidatuddannelsen), men afdelingsleder vurderede, at dette element også gerne måtte udbredes mere i bacheloruddannelsen. Overordnet vurderede
afdelingsleder at uddannelsen blev evalueret godt.
4. UN-spørgsmål til undervisningsevaluering forår 2021
(beslutningspunkt)
Uddannelsesnævnet har mulighed for at vælge nogle obligatoriske spørgsmål på uddannelsesniveau – ud over de 2 obligatoriske AU- spørgsmål og studienævnets obligatoriske SN-spørgsmål – som så ville være med i alle undervisningsevalueringerne
på uddannelsen.
Flere medlemmer mente, at der allerede var mange spørgsmål og derfor ikke er behov
for yderligere obligatoriske spørgsmål, da der allerede er mange obligatoriske spørgsmål. Det bevarer også muligheden for at den enkelte underviser kan stille spørgsmål.
Det blev påpeget, at studerende blev bedt om ikke at tage Corona-situationen i betragtning, da de skulle svare på undervisningsevalueringerne. Uddannelsesnævnet
ønsker at forespørge SN, om det er samme udmelding til nuværende semester, hvor
man holder Corona-situationen og undervisningsevalueringerne adskilt. LRG følger
op på dette ved at spørge studienævnet.
Corona har medført en øget arbejdsbelastning for undervisere. Det blended format
har haft gode effekter for visse fag (f.eks. specialeforberedende forløb) og krævet
mange ekstra ressourcer i andre fag (f.eks. ved at optage forelæsninger op forhånd).
UN’s beslutning:
Efter drøftelse i uddannelsesnævnet blev det besluttet, at ikke indføre obligatoriske
spørgsmål på UN-niveau. Der fastholdes den prøve turnus-ordning ift. hvilke fag, der
skal aflevere en evalueringsrapport. Alle fag opfordres dog til at evaluere deres kurser
af afdelingsleder.
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5. IV-fag (orienteringspunkt)
UN blev orienteret om IV-fag for E21 og F22 Nordisk og Oplevelsesøkonomi:
 Madness and the Arts (efterår)
 Fiction in Reality (efterår)
 Screening the North (efterår og ekskl. for exchange)
 The Afterlife of the Viking Age (forår)
Afdelingsleder orienterede, at ved at have et fag udelukkende til exchange-studerende
er det muligt for afdelingen at udbyde et ekstra IV-fag.
6.

Foreløbig mødeplan for UN Nordisk og Oplevelsesøkonomi 2021 (beslutningspunkt)
Der lægges op til at UN-møderne på Nordisk og Oplevelsesøkonomi (NSO) afholdes
onsdage en uge før møderne i studienævnet. Det betyder, at UN-møderne afholdes
den næstsidste onsdag i måneden – dog ikke i juli og en uge tidligere i juni, december
og januar.
Forslag til beslutning:
UN besluttede den foreløbige mødeplan for UN NSO, hvor der som udgangspunkt
lægges ugen før studienævnsmødet, men at der tages højde for evt. ferier/flyttede SNdatoer, etc. Sofie Raun udarbejder udkast og indkalder til møderne indtil sommerferien 2021.
De studerende gjorde opmærksom på, at der skal være fokus på, at instruktorundervisningen ikke overlapper med UN-møderne. Sofie Raun følger op på dette ift. planlægning af instruktorundervisning.
7. Forslag til kommende møder
7.1 Forslag til kommende UN-møder
7.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN
8. Meddelelser/Nyt fra
8.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/undervisere/fagudvalg
Afdelingsleder SK orienterede om coronasituationen i forhold til, at der ikke laves en
plan B i foråret. Dette betyder, at der skulle være flere lokaler ledige i foråret 2021.
Der er et ønske om at afskaffe princippet om nærhed (at man booker lokale tæt på,
hvor afdelingen er) ift. bookning af undervisningslokaler, så man i stedet har fokus på
at finde lokaler, hvor alle kan mødes fysisk. Derudover er der stor fokus på at 2. semesterstuderende skal have fysisk undervisning.
Der var et ønske om, at der skal tages hånd om studerende, som har taget projektorienteret forløb her i efterårssemestret, da flere af dem har gennemført deres praktik
via zoom, hvilket giver begrænset muligheder ift. valg af akademisk opgave.
8.2

Meddelelser / nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentanter
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8.3 Meddelelser/nyt fra de studerende
8.4 Meddelelser / nyt fra studievejledere
8.5 Meddelelser / nyt fra Arts studier
8.5.1 Nyhedsbrev fra Arts studier
Christian Hansen orienterede fra nyhedsbrevet om, at
Regel om studieaktivitetskrav bortfalder fra sommeren 2021
Universitetsledelsen har drøftet AU’s fremdriftsregler og besluttet, at afskaffe reglen
om studieaktivitet gældende fra sommeren 2021. Dette betyder, at studerende fra
sommeren 2021 ikke længere kræves at optjene 45 ECTS om året for at bevare deres
studieplads.
Universitetsledelsen har ligeledes besluttet at fastholde fremdriftsreglen om maksimal studietid som består i, at studerende skal færdiggøre deres studie inden for normeret studietid + ½ år.
De resterende nyheder kan læses i nyhedsbrevet.
9.

Evt.

Der var intet under eventuelt.
Mødet blev hævet 10.12.

