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AARHUS 
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ARTS 

Møde den 22. april 2020 kl. 14-16 
Lokale: Virtuelt mødelokale 
UN-møde på Tysk og romanske sprog 
 
 
Til stede:  
Tysk SLK:  
VIP Katja Gorbahn (SN-rep. og UN-forperson) 
Fransk SLK:  
VIP: Merete Birkelund 
Studerende: Nanna Ferslev Tobijanska 
Spansk SLK:  
VIP: Susana Silvia Fernandez 
Studerende: Alexander Ulrich Thygesen (SN-rep. og UN-næstforperson) 
Spansk IKS: 
Studerende: Freja Ruby Flejsborg 
Tysk IVK:  
VIP: Martin Nielsen 
Studerende: Bothilde Rudolph Toleikis 
Tysk IKS: 
Studerende: Louise Maja Andersen 
Fransk IVK:  
VIP: Patrick Leroyer 
Studerende: Simon Brix 
Spansk IVK:  
VIP: Helle Dam Jensen 
Studerende: Miranda Elkjær-Christensen 
 
Observatører: 
Afdelingsleder: Kirsten Wølch Rasmussen 
Birgitte Svenstrup Klostergaard, SNUK/ref. 
Afdelingssekretær Marianne Rasmussen. 
VIP: Mette Zølner (fast observatør, deltager UN i stedet for Leonardo Cecchini) 
 
Fraværende 

Referat 
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1. Godkendelse af dagsorden og referat  
UN godkendte dagsorden til dagens møde og referatet fra UN mødet den 22.april 
2020. 
 
 
 
2. Årlig status 2020 (beslutningspunkt)  
Årlig status er en del af det løbende og uddannelsesnære kvalitetssikringsarbejde på 
Arts og er nærmere beskrevet i uddannelseskvalitetsprocesser på Arts. Formålet med 
årlig status er, at uddannelsesnævnet, studienævnet og instituttet, på baggrund af et 
systematisk eftersyn af uddannelserne i deres helhed, prioriterer de indsatsområder, 
afdelingen vil arbejde med fremadrettet for at forbedre uddannelsens kvalitet jf. AUs 
kvalitetspolitik.  
På grund af den meget særlige situation vedr. Corona, vil prodekan for uddannelse i 
år give uddannelsesnævnene mulighed for at gøre årlig status mindre omfattende. 
Det betyder, at UN denne gang kan begrænse drøftelsen til at være en justering af sid-
ste års handleplan samt forholde sig til røde indikatorer i de nye indikatorkort.  
 
UN’s opgave:  
1) at gøre status på sidste års handleplaner og tidligere prioriterede udviklingstiltag.  
De handlinger, der er afsluttede, føres ind i det første felt ”Status på afsluttede hand-
linger fra det seneste kvalitetsår”. UN beslutter på den baggrund, om der er afledte 
handlinger, der skal videreføres. De afledte handlinger føres ind i handleplanen for 
2020.  
- relevant materiale ved behandling af punktet: godkendte handleplaner fra 2019, 
Handleplansskabelon 2020- som noget nyt er der indsat et felt til status på afsluttede 
handlinger fra det seneste kvalitetsår.  
2) at udarbejde handleplaner for hver uddannelse  
Handleplanen kan i år være en justering af sidste års handleplan. Hvis uddannelsen 
har en eller flere røde indikatorer i det nye indikatorkort, skal UN drøfte, hvilke årsa-
ger der kan ligge til grund for dette og identificere mulige handlinger, hvormed udfor-
dringerne kan imødegås.  
- relevant materiale ved behandling af punktet: datamateriale fra Power BI, beman-
dingsplaner, gældende studieordninger, handleplaner for seneste kvalitetsår, censor-
formandsskabets årsrapport evt. undervisningsevalueringer for uddannelsesnævnet 
og uddannelsesnævnets øvrige viden samt ”Samtaleguide til bachelor- og kandidatud-
dannelser med få studerende” findes i vedlagte bilag.  
Årlig status gennemføres på UN-mødet i april eller maj, og de af UN indstillede hand-
leplaner behandles i studienævnet i juni. Dette gælder dog ikke uddannelser, der skal 
uddannelsesevalueres. Her arbejdes der med handleplanen sideløbende med evalue-
ringsrapporten.  
 
Forslag til beslutning:  
UN beslutter, hvilke indsatsområder der skal prioriteres i handleplanen 2020 på bag-
grund af sidste års handleplaner og uddannelsens aktuelle status. Afdelingslederen 
udarbejder de justerede handlingsplaner ud fra UNs drøftelser. UN vil så på mødet i 
maj indstille handleplanen for 2020 til godkendelse i Studienævnet. 
 
Bilag 5.1. Handleplaner 2019 
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Bilag 5.2. Censorårsberetninger 
Bilag 5.3. UN TYSKROM samlet indikatoroverblik 2020 
Bilag 5.4: Indikatorkort 2020 for hver uddannelse 
Bilag 5.5.”Samtaleguide til bachelor- og kandidatuddannelser med få studerende” 
Bilag 5.6: ”Handleplansskabelon 2020”. 
Bilag 5.7 ”Procesbeskrivelse for årlig status” 
Bilag 5.8. ”Uddannelseskvalitetsprocesser på Arts” 
 
Generel drøftelse: 

- Første årsfrafald er en udfordring – det gode fravalg – sprogfagene er oftest 
ikke de studerendes første prioriteret. UN drøftede at man kan have fokus på 
profilering/specialeringsfag tidligere i studiet, forventningsafstemning, 
Sprogbad - de studerende vil gerne tidligt i studiet have mulighed for at øve 
sprog.   

- Struktur – allerede fra første semester skal det være kalr for de studerende 
hvilken uddannelsen de læser på bl.a. ønsker man at flytte Videnskabsteori. 
Tydelig forskelle ml. f.eks. IVK og SLK   

Studieprogression 
studieintensitet 
Uddannelsesevaluering  
Ledigheden  
 
Derefter drøftede UN handleplanerne fra sidste år 2019.  rekruttering og SO- ændrin-
ger. KWR laver et udkast til revision af handleplanerne til 2020. Fokus vil især være 
på rekruttering og indsatser på de første semestre på BA-uddannelserne. KWR opfor-
drede til at UN og studenterrepræsentanterne ser på handleplanerne fra 2019 og sen-
der forslag ind til KWR, som hun kan tage med i revideringerne af handleplanerne. 
Deadline for at handleplanerne skal være færdige til behandling i SN er 9.juni 2020.   
 
BA sprog, litteratur og kultur / SLK, fransk, spansk, tysk 
 
Delpolitik 1: Første årsfrafald: 
SLK tysk bachelor er rød. 41,7 %, 10/24, (rød mere end 25,1 %) steget fra 6/25 (24 %) 
Første års frafald er steget -  det er fortsat adresseret i handleplanerne? 
Delpolitik 2: Indikator 7 Studieintensitet (obs. ikke nye tal) 
SLK fransk bachelor – 31,9 % - 14/31 svar (rød mindre end 32 timer) 
SLK spansk bachelor – 30,9 % - 28/64 svar (samme) 
 
 
BA international virksomhedskomm. / IVK, fransk, spansk, tysk 
 
Delpolitik 1: Første årsfrafald: 
IVK tysk bachelor – 38,3 % - 23/60  (årgang fra 2018 – okt 17-okt 18) STADS (mere 
end 25,1 %) 
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IVK fransk – bachelor 36,8 %, -  7/19 
 
Delpolitik 2: Indikator 7 Studieintensitet (obs. ikke nye tal) 
IVK spansk bachelor 30, 6 timer, 27/112 svar (rød under 32) (svarprocent 24) 
 
 
KA sprog, litteratur og kultur / SLK, fransk, spansk og tysk 
 
Delpolitik 5:  indikator 8 Ledighed: (bruttoledighedsgraden fra 4.-7. kvartal efter 
fuldførelsesdato for professionsbachelor- og kandidatdimittender 
SLK fransk kandidat – 25,9 %, rød over 11,5 %  (UFM 2014-17) steget fra 22,9 % 
SLK spansk kandidat – 20,6 % (rød over 15 %) faldet lidt fra året før. 
SLK tysk kandidat – 14,4 % (rød over 11,5 %) steget fra 6,9 %  
 
 
KA erhvervsspr. og int. erhvervskomm. /CLM, fransk, spansk, tysk 
 
Delpolitik 1: Første årsfrafald: 
CLM tysk kandidat – 15,4 % 2/13.  (rød over 15 %) faldet fra 50% 
 
Delpolitik 5: indikator 8 Ledighed: (bruttoledighedsgraden fra 4.-7. kvartal efter fuld-
førelsesdato for professionsbachelor- og kandidatdimittender 
fra de videregående uddannelser for de fire nyeste dimittendårgange) 
CLM spansk kandidat – 18,4 % (rød mere end 11, 5 %) faldet lidt fra 21,8 % 
CLM tysk kandidat- 18,1 % - (rød mere end 11,5 %) – steget fra 16, 8 % 
 
KA interkulturelle studier (ICS) fransk, spansk, tysk  
 
 
3. Drøftelse af studievejledningens opsamling på fremmødeprojektet i 

ES19 (udsættes til et senere tidspunkt) 
 
 
4. Forslag til kommende møder 
Forslag sendes skriftligt til UN-(næst)forperson respektive SN-repræsentanterne. 
9.1 Forslag til kommende UN-møder 
- Drøftelse af studievejledningens opsamling på fremmødeprojektet i ES19 (udsat fra 
marts) 
9.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 
 
5. Meddelelser/Nyt fra 
10.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/fagene 
10.2 Meddelelser / nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentanter 
10.3 Meddelelser/nyt fra de studerende 
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10.4 Meddelelser / nyt fra studievejledere 
10.5 Meddelelser / nyt fra Arts studier 
10.5.1 Nyhedsbrev fra Arts studier 04 april 2020 
 
6. Evt. 
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