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Møde den: 25. august 2021 kl. 9 til 11 

Lokale 316 Bygning 1485 

Uddannelsesnævnsmøde Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi 

 

Deltagere:  

Undervisere: Stefan Kjerkegaard (Afdelingsleder, UN-forperson og SN-repræsen-

tant), Dorthe Refslund Christensen 

 

Studerende: Silke Julie Flodin (SN-repræsentant), Lizette Midtiby,  

 

Observatører: underviser Ulf Dalvad Berthelsen, studenterstudievejleder Sofia Mad-

sen, studenterstudievejleder Emilie Vinther Madsen og studiekoordinator Mette Ole-

sen (Arts Studier/referent) 

 

Fraværende: Mette Marie Pedersen (UN-næstforperson), Nadja Solem Solgaard, 

Nanna Nielsen, Camilla Høg Sørensen, Cecilie Knudsen, Lasse Kjær, Ellen Trøst Si-

monsen, Line Nordhøj, Anne-Sophie Elise Søndergaard Hansen; afdelingskonsulent 

Sabrina Bækkelund Larsen 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat fra seneste møde 

UN-forperson Stefan Kjerkegaard (SK) bød velkommen til det første møde med fysisk 

fremmøde siden nedlukningen i marts 2020. UN godkendte herefter dagsordenen og 

fulgte op på referatet fra UN-mødet den 19. maj 2021 

 

Det blev i opfølgningen afklaret, at noteworkshoppen ville blive afholdt 14. oktober 

2021, og at det formodes, at alle studerende kan melde sig til. SK ville undersøge nær-

mere omkring det praktiske – også i forhold til indkaldelse af tilmeldinger.  

 

I forhold til årsrapporten fra censorformandskabet oplyste SK, at han havde været i 

kontakt med censorformanden og havde givet feedback på årsrapporten fra censor-

formandskabet – f.eks. med oplysninger om, hvordan eksamensadministrationen er 

struktureret på AU, og hvad det betyder for samarbejdet omkring eksamenerne.  

 

2. Forslag fra studenterrepræsentanterne (herunder fra Nordisk Fag-

udvalg og OØ-studerende)  

Der var ikke punkter til behandling på mødet fra de studerende.  

Der blev i forbindelse med punktet spurgt, hvem der står for koordinationen mellem 

fagudvalget og UN og oplyst, at Cecilie Knudsen er forperson for fagudvalget, men at 

næstforpersonen i UN Mette Marie Pedersen også kan være bindeled mellem UN og 

fagudvalg. 
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SK oplyste, at der var indkommet henvendelser fra studerende, der havde oplevet 

lang svartid fra Studiecenter Arts og at blive sendt frem og tilbage mellem studievej-

ledningen og studiecentret. Henvendelserne handlede om f.eks. tilmelding til under-

visning og merit.  

 

Fra studievejledningen blev det i den forbindelse nævnt, at de studerende havde givet 

udtryk for, at det er svært at få fat på vejledning og studieadministration hen over 

sommeren. De studerende er ikke helt opmærksomme på, at universitetet er lukket i 

juli og heller ikke altid på de retningslinjer og frister, der er for f.eks. tilmelding, og 

som der ikke kan afviges med mindre der er usædvanlige forhold. Det blev nævnt, at 

Studiecenter Arts kan kontaktes telefonisk https://studerende.au.dk/studier/fagpor-

taler/arts/studievejledning/studiecenter-arts/  

 

Der blev spurgt, hvordan det fungerer i studievejledningen i forhold til svartider og 

svaret, at studievejlederne forsøger at dække ind for hinanden for at der ikke går for 

lang tid inden de studerende får svar. Studievejlederne lovede at være opmærksomme 

på problematikkerne, og det blev derudover aftalt, at Mette Olesen (meol) fra Arts 

Studier skulle gøre Studiecenter Arts opmærksom på de studerendes oplevelse.  

 

3. Behandling af udkast til studiediagrammer og kompetenceprofil for 

nye studieordninger (drøftelsespunkt) 

På baggrund af arbejdsgruppens præsentation, drøftede UN foreløbige studieoversig-

ter og Om-uddannelsen for den nye studieordning for KA i Nordisk sprog og littera-

tur.  

 

SK indledte punktet med at fortælle om arbejdet i arbejdsgruppen og om baggrunden 

for, at faget Projektstyring og praktik er taget ud af studieordningen og for at faget 

Genre og kommunikation er kommet ind. Faget Kulturelle begivenheder er der nu 

forslag om at kalde Kultur i brug, faget Litterær Kultur forbliver nogenlunde uæn-

dret.  

 

I forhold til Aktuelt forskningsemne (2. semester) er det en problematik, at det er 

svært at differentiere faget fra Aktuelt forskningsemne inkl. specialeforberedende 

forløb (3. semester). Der er forskellige overvejelser i gang omkring 3. semesterfaget – 

bl.a. overvejes det at ændre titlen og at tage udgangspunkt i fælles formidlings- eller 

forskningsindsatser. 

 

UN drøftede i forbindelse med dette specialeforberedende forløb – også i forhold til 

at få fagindhold og proces til at hænge sammen. Det blev nævnt, at specialeforbere-

dende forløb kan gennemføres som procesvejledning, som også indeholder f.eks. lit-

teratursøgning, litteraturreview, relationen mellem teori og fortolkning osv.  

 

 

 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/studiecenter-arts/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/studiecenter-arts/
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Studerende spurgte, hvorfor der ikke er planlagt med mundtlige eksamener i uddan-

nelsen og SK svarede, at det er planen at lave mundtlig eksamen i et af fagene – f.eks. 

Litterær Kultur. Det overvejes at ændre dette inden studieoversigten fremlægges til 

orientering for studienævnet i september.  

 

SK nævnte herefter kompetenceprofilen/”Om uddannelsen” og oplyste, at arbejds-

gruppen havde drøftet den måde kulturformidling indgår og indsat forslag til ændrin-

ger omkring dette. Det blev til det bemærket, at det kompetencemæssigt er godt at 

have kulturformidling med ud på jobmarkedet.  

 

Næste skridt:  

Studieoversigter og Kompetenceprofil/Om-uddannelsen sendes til SN-sekretær til 

orientering for SN i september. 

 

4. Godkendelse af fagbeskrivelser for valgfag (beslutningspunkt) 

SK indledte punktet: Der var indkommet 2 forslag til valgfag: Tæl din tekst og Den 

kropslige vending i dansk samtidslitteratur. UN drøftede, om der skulle indkaldes et 

fag med en kultur og medier profil – evt. omkring emneområdet digitale krænkelser. 

 

UN’s beslutning: 

UN godkendte de fremsendte beskrivelser for valgfag for næstkommende semester og 

godkendte, at Tæl din tekst sættes ind i valgfagsskabelonen. 

 

Det blev aftalt, at SK skulle indkalde et forslag til valgfag inden for kultur og medier 

og sende det rundt til UN-medlemmerne. Valgfaget Sex og overgreb i kultur og me-

dier blev umiddelbart efter mødet rundsendt til UN-medlemmerne. 

 

Næste skridt:  

Afdelingsleder skal senest 14. september indsende valgfag for foråret 2022 til UVA-

EKA. 

 

5. Medlemmer i UN NSO (beslutningspunkt) 

På baggrund af ændringer besluttede UN den aktuelle fordeling af medlemmer og 

suppleanter i UN.  

 

Silke Julie Flodin og Nadja Solem Solgaard læser ikke længere på uddannelser i afde-

lingen og blandt VIP medlemmerne var der også ændringer.  

 

UN’s beslutning: 

Det blev aftalt, at de 4 studerende UN-medlemmer er:  
Mette Marie Pedersen, Nanna Nielsen, Lizette Midtiby og evt. Ellen Trøst Simonsen  
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Da Ellen Trøst Simonsen ikke tidligere har været UN-medlem og ikke var til stede på 
mødet, blev det aftalt, at Lizette Midtiby skulle tage kontakt til hende og få bekræftet, 
at hun vil være medlem af UN i stedet for suppleant.  
 

Det blev aftalt, at de 4 valgte VIP UN-medlemmer er:  

Stefan Kjerkegaard, Bodil Marie Thomsen, Dorthe Refslund Christensen og Henrik 

Jørgensen. Ulf Dalvad Berthelsen vil dog som observatør møde ind og følge UN-ar-

bejdet i stedet for Henrik Christensen – indtil Kathrine Thisted Petersen er tilbage i 

UN. 

 

6. Proces for studieordningsændringer (orientering) 

UN blev orienteret om, at i foråret blev processen for nye studieordninger og ændrin-

ger hertil sat i gang i uddannelsesnævnene og at UN stadig har mulighed for at ind-

melde ønsker om ændringer til eksisterende studieordninger. Dette kræver jf. uddan-

nelseseftersynet, at studieordningen har haft et fuldt gennemløb. Der kan ved en stu-

dieordningsændring kun være tale om mindre ændringer, og det er ved en hver æn-

dring vigtigt at relatere ændringen til uddannelsen som helhed. Ændringer inden en 

studieordnings fulde gennemløb kan kun gennemføres, hvis der er tale om decide-

rede fejl, som bør rettes af hensyn til de studerendes retssikkerhed.  

 

UN blev desuden orienteret om processen for indstilling og godkendelse af studieord-

ningsændringer: 

Forslag til studieordningsændringer behandles i: 

- UN i oktober (november hvis muligt inden SN møde). UN indstiller til godkendelse i 

SN 

- SN i november med mulighed for 2. behandling i december. SN indstiller til godken-

delse i dekanatet 

- dekanatet i januar. 

 

Endelig blev UN opfordret til at indhente skabelon til og sparring omkring studieord-

ningsændringer hos UN-sekretæren og blev oplyst om, at godkendte studieordnings-

ændringer træder i kraft i studieordningen pr 01.09.2022 

 

I afdelingen var det kun studieordningen for kandidatuddannelsen i Nordisk sprog og 

litteratur (2018), der har haft fuldt gennemløb, og denne studieordning er under revi-

sion. Der var derfor ikke umiddelbart studieordningsændringer i forslag.  

 

7. Valg på AU (drøftelses- og beslutningspunkt) 

SK og meol orienterede om valg på AU i efteråret 2021. Det er i 2021 studerende, der 

er på valg til perioden fra 1.2.2022 til 31.1.2023. Det er vigtigt at finde en studerende, 

der kan koordinere i forhold til opstilling af kandidater. UN drøftede, hvad der kan 

sættes i gang ift. rekruttering.  

 

 



 

 

  

  

Side 5/7 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

 

 

UN’s beslutning 

Det blev aftalt, at fagudvalget drøfter sagen og at Lizette Midtiby ville tage meldingen 

fra fagudvalget med tilbage til UN. Silke Flodin, der stod for opstillingen til valget i 

2020, gav tilsagn om at hjælpe og svare på spørgsmål i forbindelse med opstillingen.  

 

8. Forslag til kommende møder 

8.1 Forslag til kommende UN-møder 

Der var ikke forslag 

 

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

Der var ikke forslag 

 

9. Meddelelser/Nyt fra 

9.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/undervisere/fagudvalg 

Der var ikke meddelelser fra undervisere eller fagudvalg 

 

SK orienterede om at uddannelsesevalueringsrapporten for Oplevelsesøkonomi er 

ved at være færdig og skal indsendes til studieleder 1. september. Udvalgte aftagere 

fra afdelingens aftagerforum vil få rapporten tilsendt til kommentering.  

  

SK orienterede også om, at aftagerforum snarest vil blive inddraget ifbm. revisionen 

af studieordningen for KA i nordisk sprog og litteratur. SK orienterede også om for-

skellige Summer University kurser, der er under udarbejdelse, og som skal indsendes 

senest den 1. september 2021.  

 

SK fortalte, at han havde budt velkommen til 83 studerende, hvoraf ca. halvdelen var 

tilvalgsstuderende. Det blev i den forbindelse nævnt, at de studerende studienævns-

medlemmer ønsker problematikken med hytteture – også for 2020-årgangen – taget 

op i studienævnet og oplyst, at IKK SN har evaluering af studiestarten på som punkt 

allerede i september 2021, og at det er planen at evalueringen efterfølges af en drøf-

telse af studiestarten, hvor et underpunkt er Indledende drøftelse af hyttetures status 

og indhold.  

 

Fra studievejledningen blev det nævnt, at årgangen fra 2020 kan være bekymrede 

omkring mange ting og at gruppen ikke er samlet og derfor måske ikke klar til et 

større arrangement. Nogle af de studerendes bekymringer er om studiegrupper, som 

der kan være forskellige udfordringer og dilemmaer omkring. Der blev nævnt forskel-

lige muligheder – at få alle til at melde ind, om de er i en fungerende studiegruppe, at 

få dem, der ønsker omplacering i en ny studiegruppe, til at melde ind, eller at starte 

helt forfra med nye grupper.  

 

Der blev nævnt erfaringer fra Begivenhedskultur, hvor de studerende fra starten ind-

går i en studiegruppeworkshop, der klargør præmisserne for studiegruppearbejdet. 
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Fra Oplevelsesøkonomi blev det nævnt, at der her startes forfra med nye grupper 

hvert semester.  

 

På Nordisk sprog og litteratur bruges studiegrupperne ikke så aktivt og mere som 

tryghedsskabende foranstaltning. De studerende får dog også her – som på f.eks. Be-

givenhedskultur - oplysning om, at der er tale om professionelle grupper. Forskellen 

er, at der på Nordiskuddannelsen kan dannes andre studiegrupper i forbindelse med 

undervisningen.  

 

Næste skridt: 

SK går videre med dette sammen med studievejledningen.   

 

SK oplyste, at der var bevilget 100.000 kr. fra eksterne midler til fagsociale aktiviteter 

i afdelingen.  

 

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

Det blev nævnt, at studienævnet ved IKK på mødet den 1. september skulle drøfte 

punktet Binær opfattelse af og sprogbrug omkring køn. I den forbindelse blev der 

spurgt, om AU’s diversitetsudvalg var inddraget. Der blev nævnt forskellige udfor-

dringer i forbindelse med problematikken – f.eks. i forbindelse med sprogundervis-

ningen. Det blev foreslået at træffe en overordnet beslutning på området.  

 

9.3 Meddelelser/nyt fra de studerende 

Der var ikke meddelelser her 

 

9.4 Meddelelser / nyt fra studievejledere 

Der var ikke meddelelser her 

 

9.5 Meddelelser / nyt fra Arts studier 

UN-medlemmerne havde fået link til august måneds nyhedsbrev fra Arts studier på 

underviserportalen. 

 

Meol nævnte Undervisningsmiljøvurdering (UMV), der er en vurdering af universi-

tetets fysiske, psykiske og æstetiske miljø som efter lovkrav skal udføres på universi-

teter hvert 3. år. UMV er gennemført i 2020 og resultatet af undersøgelsen vil blive 

behandlet i UN i september. Afdelingsleder forbereder til mødet handleplaner, som 

UN skal godkende på mødet, og som efter drøftelse i studienævnet og godkendelse 

hos studieleder og prodekan skal offentliggøres på hjemmesiden. Alle studerende har 

fået mail om, at de kan kontakte næstforpersonen i UN, hvis de ønsker at indlevere 

deres bidrag til drøftelserne på uddannelsesnævnsmødet. Næstforpersoner har fået 

en særlig mail, så de er klar til at modtage de studerendes input. 
Yderligere oplysninger er i nyhedsbrevet. 

 

 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
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Nemmere ansøgningsproces for studerende med handicap 
Meol nævnte desuden, at der fra efteråret 2021 indføres en ny proces for tildeling af 
særlige prøvevilkår til studerende med handicap/varige funktionsnedsættelser. 
Processen går ud på, at studerende med handicap kun behøver at søge om særlige 
prøvevilkår én gang. Det betyder, at når først den studerende er registreret med sær-
lige behov, vil den studerende hvert semester få et brev fra Studienævnet med oplys-
ninger om de tildelte prøvevilkår i den kommende eksamenstermin. 
Den nye proces gælder dog kun for dispensationsansøgninger om særlige prøvevilkår 
til eksamen (herunder også til specialer). Hvis den studerende ønsker dispensation 
fra andre regler, skal der stadig indsendes en ansøgning gennem selvbetjeningen. 
Yderligere oplysninger er i nyhedsbrevet. 
 
Yderligere overskrifter fra nyhedsbrevet: 
Internationalisering 
534 udvekslingsstuderende ankommer til Aarhus Universitet i efteråret 2021. Forde-
ling på de enkelte fakulteter ser sådan ud: Arts: 156; BSS: 236; Health: 24; NAT: 70; 
TEK: 48. 
Yderligere oplysninger er i nyhedsbrevet. 
 
Studiestartsoplæg 
Arts Karriere deltager i studiestart for alle nye bachelorstuderende.  
Yderligere oplysninger er i nyhedsbrevet. 
 
Arrangementer 
Arts Karriere er klar med programmet for efteråret 2021, og der vil være de vanlige 
jobsøgningsarrangementer som ”LinkedIn for begyndere”, ”Det gode CV” og ”Den 
gode ansøgning”, men derudover vil der også være en række arrangementer omkring 
forskellige karrieremuligheder som projektledelse, job i kultursektoren eller job i sty-
relser.  
 
Link til det fulde program på studieportalen:  

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/artskarriere/arrangementer/ 

Yderligere oplysninger er i nyhedsbrevet. 

 

10. Evt. 

 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/artskarriere/arrangementer/

