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Møde den 17. marts 2021 kl. 14-16 
Virtuelt mødelokale via zoom 
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: Maja Gundesbøl Nielsen  
Studerende: Nanna Kaad Iversen 
Spansk SLK:  
VIP: Susana Silvia Fernandez 
Studerende: Alexander Ulrich Thygesen (SN-rep. og UN-næstforperson) 
Spansk IKS: 
VIP: Mette Zølner  
Studerende: Freja Ruby Flejsborg 
Tysk IVK:  
VIP: Martin Nielsen  
Tysk IKS: 
Studerende: Louise Maja Andersen 
Fransk IVK:  
VIP: Patrick Leroyer 
Spansk IVK:  
VIP: Helle Dam Jensen 
Studerende: Miranda Elkjær-Christensen 
 
Observatører: 
Afdelingsleder: Kirsten Wølch Rasmussen, Kim Behrens Jessen, SNUK/ref. 
Afdelingssekretær Marianne Rasmussen, Ida Chalmer Hansen (studenterstudievejledningen),  
Afdelingskonsulent Mejse Voss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referat 
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1. Godkendelse af dagsorden og referat  
UN godkendte dagsorden til dagens møde og referat fra UN møderne den 13. januar 
samt den 17. februar 2021. 
 
 
2. Opfølgning fra sidste møde 
Der følges bl.a. op på følgende punkter: 

• Arbejdsgruppe om studiegrupper (se nedenfor under pkt 3) 
• Videnskabsteori og metode. Kirsten gav en kort tilbagemelding. Der arbejdes 

med en omlægning på SLK nu, mens omlægningen udskydes på IVK, indtil 
der laves nye studieordninger. På SLK er der lavet et udkast til en ny 
strukturering af undervisningen bl.a. med 4 moduler (introduktion til 
sprogstudier, litteratur, historie og samfund, kultur) fordelt over hele 
semesteret med en lille test efter hvert modul. 

• Engelsk som eksamenssprog i strategisk kommunikation 
Kirsten orienterede om svar fra SNUK. Eksamenssproget følger i 
udgangspunktet undervisningssproget, og reglen er, at der skal være danske 
spørgsmål til den danske undervisning og engelsk til den engelske linje. Der 
kan dog fraviges fra denne regel, hvis man ønsker det.  Kirsten orienterer UN 
Engelsk og fagkoordinator på tilvalget. 

 
 
3. Trivsel 
UN drøftede den aktuelle situation i forhold til de studerendes trivsel. Den nyansatte 
trivselskoordinator, Amanda Krogsgaard Timmermann, deltog under punktet og 
orienterede UN om stillingen. Oplægget sendes ud til UN efterfølgende.  
Amanda præsenterede ideer til en række tiltag og bad nævnet give feedback på disse. 
Der er foreløbig sat gang i følgende initiativer: 

- Foreningsnetværk (Arts Foreningsforum) for alle 
Studenterforeninger på Arts 

- Understøttelse af tutorer 
- Tværgående trivselsarbejdsgruppe 

 
Ida fortalte om studievejledningens erfaringer og rolle: 

- Studievejledningen får mange forskellige henvendelser i øjeblikket 
bl.a. om: 

o studiegrupper, især når de ikke fungerer og de studerende 
gerne vil finde nye studiegrupper hvis de ikke fungerer 

o De studerende har brug for mere tryghed i zoom, da det er 
mere grænseoverskridende at byde ind i zoom især ift. 
sprogfagene. 

o Mange er ensomme og savner sociale tiltag og føler, de har 
mistet kontakten til deres medstuderende 
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o Alle har meget mere brug for struktur både i forberedelsen, 
i undervisningen i zoom og i breakout rooms. 

o På semestermøder på uddannelserne har de studerende 
været mere trygge og budt ind. 

 
UN havde følgende kommentarer: 

- Det virker bedre, hvis det er undervisere, der sætter gang i 
forskellige tiltag. Flere vil have lyst til at deltage, hvis det kommer 
fra en fra uddannelsen, da det så anses for at være noget, man bør 
deltage i. Hvis det kun arrangeres blandt de studerende, er der 
faldende opbakning til deltagelse i øjeblikket, hvor mange er ved at 
være meget trætte.  

- Mange undervisere vil dog ikke kunne løfte alene, og UN drøftede 
derfor om en mulig løsning kunne være at fagudvalgene udvikler 
tiltagene, men så får en underviser til at sætte det i værk. Der 
kunne udpeges en eller to undervisere på hver uddannelse, som 
kan få timer for at stå for dette. Alle undervisergrupper melder ind 
til Kirsten. 

- Alle fagudvalg opfordres til at arbejde sammen på tværs af 
uddannelserne (bl.a. fagrådsgruppen i Facebook) - også gerne med 
Arts Foreningsforum. Kontakt gerne Amanda. 

- Frokostpauserum i zoom virker godt flere steder. 
- Der blev efterlyst en ny underviser til arbejdsgruppen om 

studiegrupper, da Katja gerne vil udtræde. Gruppen består af 
Kirsten, Freja, Miranda og Nanna. Helle meldte sig.  

- På andre uddannelser arbejdes der med Gathertown 
(https://www.youtube.com/watch?v=78TWkQP3a2k) og 
https://www.wonder.me/ - mulighed for at gå i grupper omkring 
forskellige emner f.eks. til frokostmøder.  
 

Alle er meget velkomne til at kontakte Amanda (mail: atim@au.dk) 
 
 
4. Coronasituationen 
UN drøftede den aktuelle situation, som netop er meldt ud fra universitetsledelsen, 
som bl.a. betyder, at resten af undervisningen i semesteret bliver online, mens 
forskellige fælles arealer åbnes op til sociale tiltag (f.eks. grupperum, kantine og 
bibliotek), når det bliver muligt. De studerende har i forbindelse med genåbningen 
meddelt, at de ikke ønsker, at der genåbnes. Men primært er glade for adgang til 
campus til studiegruppearbejde mv. samt til biblioteket. Det er positivt, at det sociale 
bliver prioriteret. Her vil alle dog nok i udgangspunktet holde sig til den sociale boble, 
som man allerede bevæger sig i. Især adgangen til biblioteket blev også fremhævet 
som meget vigtig. 
Kirsten tager dette med til Institutledelsen, som drøfter situationen i morgen.  

https://www.youtube.com/watch?v=78TWkQP3a2k
https://www.wonder.me/
mailto:atim@au.dk
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5. Behandling af nødstudieordninger for tysk og romanske sprog 

sommereksamen 2021 (beslutningspunkt)  
Afdelingsleder og UN-forpersonskab er blevet bedt om, at udarbejde en plan for, 
hvordan der kan afholdes eksamen virtuelt, hvis eksamenerne ikke kan foregå på 
campus i sommeren 2021.  
Fakultetets uddannelsesledelse har besluttet, at eksamener som udgangspunkt 
omlægges til zoom (plan A). Der er dog to prøver (de to fag) som har brug for 
nødstudieordning, idet eksaminatorerne ønsker at eksamen omlægges fra mundtlig 
til skriftlig.  
 
UN godkendte oversigt over omlægning af prøver og nødstudieordninger for tysk og 
romanske sprog og indstiller dem til godkendelse i studienævnet.  
 
 
6. Studieordningsrevision 2022 (fast drøftelsespunkt) 
UN drøftede status på arbejde med studieordningsrevisionen.  
 
BA revisionen: 

- Styregruppen har besluttet, at ITTU tages ud af kommissoriet for 
IVK og løftes op på dekanats-/institutniveau. 

- Styregruppen har givet udtryk for, at tilstedeværelseskravet 
sandsynligvis vil blive fjernet på hele fakultetet, og det er derfor 
ikke hensigtsmæssigt at indføre det i studieordningerne.  

- Studieleder har bedt om, at relevans tydeliggøres i 
fagbeskrivelserne og gøres mere konkret. De studerende var meget 
positive over for dette. Det blev foreslået, at man måske kan sætte 
diverse relevansbeskrivelser ind på bachelor.dk i stedet, da det er 
der, de studerende møder uddannelserne først, med henblik på en 
tydeligere forventningsafstemning, inden man starter på studiet. 

- Der blev drøftet om beskrivelserne af fællesfagene skal være fælles, 
eller om der skal være mulighed for mere specifikke beskrivelser. 

- Der blev drøftet spørgsmål vedrørende mulighed for 
differentiering i eksamensopgaverne. UN ønsker, at det klart skal 
fremgå, hvilket sprog og hvilken uddannelse eksamen ligger inden 
for. 

- Der blev henvist til studieordningsressourcen:  
https://udarbejdstudieordninger.au.dk/ 
 

 
7. Orientering om notat om intern organisering på Arts 
UN blev orienteret om, at fakultetsledelsen har sendt en invitation om at drøfte notat 
om styrkelse af den interne organisering på Arts.  

https://udarbejdstudieordninger.au.dk/
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Afdelingen har på et afdelingsmøde taget en indledende drøftelse af forslaget fra 
fakultetsledelsen. Der er en bekymring for at blive en lille sprogsilo, som ikke har 
kontakt med andre fagligheder, og der er samtidig en bekymring for, om forslaget kan 
afhjælpe de udfordringer, som sprogfagene står overfor. På afdelingen er der nedsat 
en lille arbejdsgruppe, som vil komme med et forslag til høringssvar. 
 
Punktet vil blive sat på til drøftelse på UN-mødet i april.  
Der skal gives input tilbage senest 4. maj 2021. 
 
                                                  
8. Orientering om indførelse af karakterkrav på minimum 6,0 i kvote 1 
UN blev orienteret om indførelse af karakterkrav på minimum 6,0 i kvote 1:  
https://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/au-indfoerer-karakterkrav-paa-
minimum-60-i-kvote-1/  
 
 
9. Specialeforberedende kursus ICS (drøftelsespunkt) 
Punktet blev udskudt. 
 
 
10. Anonymisering og plagiattjek ved skriftlige eksamener 

(drøftelsespunkt) 
Punktet blev udskudt. 
 
 
11. Forslag til kommende møder 
11.1 Forslag til kommende UN-møder 
11.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 
 
12. Meddelelser/Nyt fra 
12.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/fagene 
12.2 Meddelelser / nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentanter 
12.3 Meddelelser/nyt fra de studerende 
12.4 Meddelelser / nyt fra studievejledere 

- Adgang til mapperne til o-drev 
12.5 Meddelelser / nyt fra Arts studier 
12.5.1 Nyhedsbrev Arts studier 03 marts 2021 
 
13. Evt. 
Der blev drøftet forslag til program for specialereception (2. juni fra 14-17). Det 
drøftet om det skal være fysisk, hvilket naturligvis kræver, at der bliver åbnet op ift. 
corona-restriktionerne, eller om det kan afholdes online i Zoom. 
UN var meget interesseret i arrangementet. 

https://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/au-indfoerer-karakterkrav-paa-minimum-60-i-kvote-1/
https://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/au-indfoerer-karakterkrav-paa-minimum-60-i-kvote-1/


 
 

  
  

Side 6/6 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
ARTS 

 

Der blev drøftet koncepter for arrangementet.  Desuden blev det drøftet, om der skal 
inviteres gæster, og i givet fald hvor mange gæster, det skal være tilladt at invitere. 
Det kan være en fordel at holde det online, da de studerende, der ikke er i Danmark, 
dermed også kan deltage (selvom der kan være udfordringer med tidsforskelle). 
Der var opbakning til at arbejde videre med arrangementet. Input kan sendes til 
Marianne.  
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