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Uddannelsesnævnsmøde Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi

Deltagere:
Undervisere: Stefan Kjerkegaard (Afdelingsleder, UN-forperson og SN-repræsentant), Ulf Dalvad Berthelsen

Referat

Studerende: Mette Marie Pedersen (SN-repræsentant og UN-næstforperson)
Observatører: studerende Karoline Spanggaard Hagsten, afdelingskonsulent Sabrina
Bækkelund Larsen, studievejleder Emilie Vinther Madsen og studiekoordinator Camilla
Mark Thygesen (Arts studier, gæst) og studiekoordinator Sine Gyde Meler (Arts Studier/referent)

Fraværende: Mette Olesen, Bodil Marie Thomsen, Dorthe Refslund Christensen,
Lizette Midtiby, Sofia Madsen, Nadja Solem Solgaard, Nanna Nielsen, Camilla Høg
Sørensen, Cecilie Knudsen, Lasse Kjær, Ellen Trøst Simonsen, Line Nordhøj og AnneSophie Elise Søndergaard Hansen

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat fra seneste møde
UN-forperson Stefan Kjerkegaard (SK) bød velkommen til mødet. UN godkendte
dagsordenen og fulgte op på referatet fra UN-mødet d. 22. september 2021.
SK orienterede om at noteworkshoppen, der skulle være afholdt i oktober, bliver udskudt til februar 2022, for at sikre at flere studerende kan deltage, og at de får mulighed for at tilmelde sig i god tid. Studerende fortalte at det også giver førsteårsstuderende bedre forudsætninger for at deltage.
SK fortalte at der skal følges op omkring IV-fag og han undersøger, hvem han skal gå
til.
2.

Forslag fra studenterrepræsentanterne (herunder fra Nordisk Fagudvalg og OØ-studerende)

UN næstforperson Mette Marie Pedersen (MMP) gav en status efter sidste mødes
drøftelser omkring tilbagevenden til campus. Hun fortalte at alle i fagudvalget er
enige om at fysisk undervisning er klart at foretrække. Tilbagemeldinger fra de studerende er ligeledes, at fysisk undervisning er at foretrække frem for online undervisning.
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Studerende fra oplevelsesøkonomi fortalte at det specialeforberedende forløb har været online, hvilket de studerende har været glade for. Blandt andet fordi det har givet
fleksibilitet i forhold til de studerende, der er i praktik samtidig.
MMP orienterede om at studerende på Nordisk har haft et møde med en underviser
med henblik på at forbedre undervisningen. Mødet var overordnet konstruktivt og
nogle ting er allerede blevet ændret.
MMP orienterede UN om den bachelorworkshop der for nyligt blev afholdt. Evalueringen af denne viste at de studerende havde haft et stort udbytte, samt at flere studerende ønskede at blive introduceret til nogle af de studieteknikker tidligere i deres uddannelse. UN drøftede hvilke dele, der specifikt kunne blive undervist i på tidligere
semestre. SK takkede for orienteringen og fortalte at han vil tage det med videre i
planlægningen og i de drøftelser som underviser teamet har løbende.
På oplevelsesøkonomi har de studerende skulle danne nye studiegrupper i et fag og i
den forbindelse har der været en studiegruppeworkshop. Studerende gav efterfølgende udtryk for, at de ønskede mere støtte i faciliteringen af dette. På mødet blev det
forslået at studievejledningen kunne give støtte til denne studieworkshop næste gang.
Det blev aftalt at studievejleder følger op på, om de i studievejledningen kan hjælpe
underviser med at facilitere workshoppen fremadrettet. Derudover blev de studerende opfordret til at nævne det i evalueringen af kurset.
3.

Godkendelse og indstilling af nye studieordninger (beslutningspunkt)

SK indledte punktet med at fortælle kort om baggrunden for den nye studieordning
på Kandidatuddannelsen i nordisk sprog og litteratur og gav derefter ordet til Camilla
Mark Thygesen (CMK) fra Arts Studier, som er tovholder på studieordningen. CMK
fortalte overordnet om processen for udarbejdelse af nye studieordninger og UN’s
rolle heri. SK gennemgik den nye studieordning og fremlagde de overordnede ændringer på de forskellige fag. SK fortalte at det primært er A-linjen, hvor der er foretager ændringer.
A-linjen:
1.semester
På faget Temastudium på 1. semester fortalte SK at det endnu ikke afklaret om Nordisk skal have deres eget udbud af faget eller om de skal fortsætte samarbejdet med at
udbyde faget sammen med Æstetik og Kultur. Det er endnu ikke på plads, hvordan
samarbejdet skal foregå fremadrettet, da der er mange hensyn både ift. budget og undervisere.
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Studerende spurgte ind til forskellen på faget Temastudium og faget Aktuelt forskningsemne, som ligger på 2. semester. SK oplyste at den primære forskel er at der
vælges et fast emne for Temastudium som fastsættes i samarbejde mellem afdelingsleder på Nordisk og på Æstetik og kultur, der er altså ikke noget valg for de studerende. På Aktuelt forskningsemne er det forskellige undervisere, som byder ind med
emner til indholdet af forskellige udbud, som studerende kan vælge imellem.
2. semester:
SK fortalte derefter om ændringer på 2. semester på A-linjen. Her er faget Projektstyring og praktik erstattet med faget Kommunikation og formidling. SK fortalte at baggrunden for dette er at mange studerende vælger at tage projektorienteret forløb som
ligger på 3. semester. Derfor kan det blive for meget også at have praktik på 2. semester. Derudover ønsker man at styrke sprogfagene, hvilket faget Kommunikation og
formidling kan bidrage til med dets fokus.
Der har været et ønske om at tydeliggøre at faget Aktuelt forskningsemne på hhv. 2.
og 3. semester er to forskellige fag. Derfor er der ændret i titlen på 3. semester fra Aktuelt forskningsemne inkl. Specialeforberedende forløb til i den nye studieordning at
hedde Nordiskfagligt emne inkl. Specialeforberedende forløb. Denne ændring giver
også mulighed for at udbyde bredere emner på 3. semester.
B-linjen:
SK fortalte, at der på B-linjen er mindre handlemuligheder i forhold til at foretage
ændringer grundet få ECTS og sammenlæsning med A-linjen. Det er derfor på de to
fag forskningsemner, hvor der er de største ændringer.
De studerende spurgte ind til profilfag og hvordan de vælges og sammensættes.
SK fortalte at det er de samme profilfag som udbydes på hhv. A- og B-linjen. Derudover oplyste SK og CMT om at det er tværgående forløb for alle på 3. semester og at
der er tre profiler studerende kan vælge i mellem: en underviserprofil, humanistisk
innovation og journalistisk formidling. Studerende undrede sig over, hvad forskellen
på projektorienterede forløb og profilfag er. Det blev forklaret at underviserprofilen
også indeholder et praktikforløb, men det er noget kortere end, hvis man som studerende vælger projektorienteret forløb. Men ud over praktik indeholder underviserprofilen også didaktisk undervisning.
Der var spørgsmål fra de studerende omkring vægtningen af projektorienteret forløb
og forskellen på de to uddannelser Oplevelsesøkonomi og Nordisk sprog og litteratur.
SK fortalte at vægtningen på oplevelsesøkonomi er 20 ECTS-point og at de studerende derfor har et fag ved siden af. Det giver en anden belastning for studerende på
Oplevelsesøkonomi end for de studerende på Nordisk, hvor projektorienteret forløb
er 30 ECTS-point. Flere studerende på oplevelsesøkonomi er frustrerede over at, de
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ikke har 30 ECTS-point på projektorienteret forløb, da de oplever at virksomhederne
nogle gange vælger dem fra, når de ikke kan være der fuldtid.
Studerende på mødet gav udtryk for at den nye studieordning overordnet ser spændende ud. Tidligere er eksamensformerne på fagene blev diskuteret og studerende
gav udtryk for at de var tilfredse med, eksamensformerne i den nye studieordning.
SK fortalte som afslutning på behandlingen af de nye studieordninger at undervisere,
aftagere og andre fora også har haft mulighed for at se studieordningen og alle har
nikket til den uden de store kommentarer. SK fortalte at man har valgt at beholde ”tonen” kulturformidling på A-linjen, fordi fornemmelsen fra studerende har været, at
de var glade for denne profil og det samme fra aftagere.
Beslutning:
UN godkendte den nye studieordning for KA nordisk sprog og litteratur 2022 og indstillede den til godkendelse i studienævnet.

4. Status på handleplaner (beslutningspunkt)
Uddannelsesnævnet havde mulighed for at drøfte status på handleplanerne. Handleplaner for oplevelsesøkonomi er endnu ikke godkendte da uddannelsen skal igennem
en uddannelsesevaluering i efteråret, hvor de derefter godkendes.
SK og afdelingskonsulent Sabrina Bækkelund Larsen (SBL) indledte punktet med at
orientere UN om nogle af de handlinger, som allerede er sat i gang på BA og KA Nordisk. Ift. delpolitik 3 og 5 er der sat tiltag i gang for at styrke projektorienteret forløb
og speciale forberedende forløb, som led i at styrke relationen til arbejdsmarkedet. På
BA’en har alumner været inde og undervise for at integrere arbejdsmarkedet mere i
undervisningen. Der har ligeledes været øget fokus på IT i undervisningen og det er
fortsat et punkt man arbejder med at styrke.
Beslutning:
Flere handlinger er allerede sat i gang og UN besluttede at sætte status på handleplaner på dagsorden igen i starten af de det nye år, når handleplanerne for oplevelsesøkonomi efter planen er godkendt. UN-medlemmerne blev også opfordret til at
bringe emner eller handlinger op løbende, hvis de ønsker at drøfte nogle af punkterne.
5. Valg på AU (status)
MMP fortalte at hun er i gang med at udarbejde listen og at det går godt. Der er indtil
videre seks studerende som ønsker at stille op. Karoline Spanggaard Hagsten tilkendegav på mødet at hun også ønsker at stille op for oplevelsesøkonomi og MMP fortalte at hun også selv genopstiller.
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6. Ny kvalitetspolitik for uddannelse på AU (drøftelsespunkt)
SK fortalte om baggrunden for den nye kvalitetspolitik og hvorfor den er blevet revideret. SK fortalte at han selv havde to kommentarer som han ville bringe med videre
og som SK også har rejst i studienævnet. Det ene handler om delpolitik 4 og den formulering, der beskriver at de studerende skal hurtigt på arbejdsmarkedet.
På baggrund af SK’s indledende kommentarer drøftede UN den nye kvalitetspolitik.
UN var optaget af om de mål og strategier, der beskrives i kvalitetspolitikken, matcher de ressourcer som afdelingerne har til rådighed. UN gav udtryk for at målene og
kvalitetspolitikken overordnet ser positiv ud. Dog gav flere medlemmer udtryk for en
bekymring om, hvorvidt der er de ressourcer til rådighed, som det eks. kræver for at
styrke studiestart og andre af de tiltag, som på nuværende tidspunkt i høj grad drives
frivilligt af studerende
SK informerede om at han ville tage UN’s kommentarer med videre til studienævnet,
hvor punktet ligeledes skal drøftes og skrive det med i den skriftlige kommentering
som sendes til dekanatet.
Næste skridt:
SK sender senest den 28. oktober 2021 kommentarer fra UN til Julie Zederkof på
mail: j.zederkof@au.dk

7. Forslag til kommende møder
7.1 Forslag til kommende UN-møder
Der var ingen forslag. SK opfordrede til at alle kan tænke over punkter til kommende
møder.
7.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN
Der var ingen forslag.
8. Meddelelser/Nyt fra
8.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/undervisere/fagudvalg
Ulf Dalvad Berthelsen (UDB) orienterede om at der er lidt udfordringer med meget
store hold på et tilvalg, der kører i år. Det er en diskussion i undervisergruppen lige
nu, hvordan man bedst muligt løser dette.
SK fortalte at der kommer en instruktor mere på et andet hold, for at aflaste underviser. SK og SBL undersøger om der skal ændres i om undervisningsformen beskrives
som hhv. holdundervisning eller forelæsning, da det har en betydning for de forventninger både studerende og undervisere har til undervisningens form.
8.2

Meddelelser / nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentanter
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MMP orienterede om at fagudvalget har modtaget nogle penge til at afholde sociale
arrangementer for de studerende.
8.3
8.4

Meddelelser/nyt fra de studerende
Meddelelser / nyt fra studievejledere

Studievejleder Emilie Vinther Madsen (EVM) orienterede om at de i studievejledningen forbereder oplæg om studiepraktikken. Derudover orienterede EVM om at de har
travlt med at vejlede studerende om alternative studieplaner. Studievejledningen oplever at mange studerende ønsker at tage orlov fra studiet af forskellige årsager. Det
skyldes både sygdom, men også at mange studerende vil have en pause fra studiet.
Studievejledningen arbejder med at formidle til de studerende, at det ikke er ligetil at
tage orlov, ift. studieplaner osv.
8.5 Meddelelser / nyt fra Arts studier
UN-medlemmer havde fået et Link til oktober måneds nyhedsbrev fra Arts studier på
underviserportalen.
Sine Gyde Meler (SGM) orienterede om at undervisere gerne må opfordre studerende
til at besvare efterårets spørgeskemaundersøgelser til Uddannelseszoom og Læringsbarometer. SGM orienterede om yderligere overskrifter i nyhedsbrevet:
•
•
•
•
•
•
•

Beskikkelsesrunde til censorkorps er åben
Find inspiration til brugen af genstartsmidlerne
Learning Lab for Practice – Case Competition for DPU 2. og 3. november
Samtalesalon om Arts og iværksætteri
Hvordan kan Arts-kandidater og SMV’er skabe værdi for hinanden?
Dato for Arts Karriereuge og Arts CompanyDating 2022
Indmeldelse af Internationaliseringsvalgfag på IKK og IKS

9. Evt.
Der var intet til punktet.

