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Mødedato: 26. juni 2019 09.00-11.00
Mødested: 1467-616
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde 6 AFI

Deltagere: Jacob Busch, Casper Andersen, Christian O. Christiansen, Peter Holm,
Arendse Wenzel Måge, Anne Marie Olesen, Marie Lindersgaard Hansen, Christian
Hansen
REFERAT
1. Valg af mødeleder
Casper Andersen blev valgt som mødeleder.
2. Godkendelse af dagsorden og referat
Referat og dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.
3. Orienteringspunkter
3.1 Nyt fra fagrådet
Der har ikke været afholdt møder pga. eksamener.
3.2 Nyt fra studievejledningen
 Der har været henvendelser omkring eksamen.
 Der er udviklet et nyt årgangsmøde omkring det at skrive bachelor og samtidigt balancere med et andet fag.
 Der har været 5 henvendelser ift. studerende, som har haft problemer med at
få fat på deres vejleder.
3.3 Nyt fra studienævnet
 Universitetsledelsen har været i Edinburgh og lært om micro-credentials ift. at
give de studerende kredit for ekstra arbejde (f.eks. studenterpolitik). Der er
dog ikke kommet noget konkret udspil ift. implementering på AU.
 Portfolio-speciale er ved at blive undersøgt ift. om de må være eksklusive ift.
4+4 studerende.
 Handleplanerne blev godkendt og AFI er blevet udvalgt til dialogmøde til prodekanen.
 UN’s aktivitetspulje er blevet afskaffet og indlejret under afdelingsleder.
 Følgende blev besluttet:
o Afdelingsleder orienterer om brugen af midler under afdelingslederens punkt fremadrettet.
o At der 1 gang årligt bliver gjort status ift., hvad pengene af blevet brugt
til.
3.4 Nyt fra institutledelsen
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Der var intet nyt, da Jacob ikke deltog på grund af eksamination.

3.5 Nyt fra afdelingslederen
 Kandidat-intro har tidligere lagt ved FILI-BID. De har valgt i år, at de ikke vil
planlægge intro-programmet. I stedet vil Anne Marie Olesen planlægge programmet. Fremadrettet vil introen for Filosofi lægge hos afdelingslederen. I år
står KALIF for den, men det vil også fremadrettet være afdelingen, som er ansvarlig for det.
 UN vil gerne støtte op om, at aktivitetspuljen giver til spisningsarrangement
for nye kandidatstuderende.
3.6 Nyt fra ARTS studier
Valgfagsskabeloner for Idéhistorie sendes ud ift. valgfag i forårssemestret 2020.
Christian O. Christiansen fortalte, at der har været på studietur i Oslo. Der vil blive undersøgt muligheden for at samarbejde fremadrettet.
4. Censorformandsskabets årsberetning
Kommentarer fra UN:
 For filosofi blev det bemærket, at der har været problemer ift. at administrationen af censorer ift. at tingene virker lettere kaotisk. Jacob mener, at det
kunne også skyldes noget internt for afdelingen for filosofi.
 Idéhistorie har afholdt et konstruktivt dialogmøde med censorerne.
 Der er ved at blive undersøgt om der kan gives adgang til censorerne i Blackboard.
 Formandskabet vil gerne hjælpe med idéer til frafald, alumneinddragelse, etc.
UN synes det vil være en god ressource at inddrage i arbejdet med sådan nogle
emner fremadrettet.
5. Status på udvikling af nye studieordninger
Christian Hansen orienterer kort om status på udviklingen af de 3 nye tilvalg, som AFI
er hovedansvarlig for.
 Kønsstudier
Der er blevet planlagt studenterhøring og aftagerhøring den 16. september fra 14.30.
Alle studerende er inviteret.
Arbejdet er langt, hvor der arbejdes med de 4 fag, som hver har en hovedskribent.
 Humanistisk organisationsudvikling
Anne Marie Olesen fortalte.
Arbejdet er godt i gang. Aftagerforummøde blev afholdt den 18. juni, hvor arbejdsgruppen fik mange gode indspark. Der har været afholdt studenterhøring.
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Næste arbejdsgruppemøde er den 1. juli, hvor kommentarerne indarbejdes og der arbejdes videre med den overordnede kompetenceprofil, de enkelte fagbeskrivelser og
studiediagram.
Kommentarer fra UN:
 Anne Marie spurgte UN ift. at man i faget organisationsetik gerne vil afskaffe
den mundtlige prøve, men i stedet have et forudsætningskrav om et mundtligt
oplæg.
 UN anbefaler, at den mundtlige prøve bevares.
 Humanistisk teknologiudvikling
Der er ved at blive planlagt aftagerhøring. Man er ikke begyndt at lave konkrete fagbeskrivelser, men har arbejdet med kompetenceprofil og idéer til 1. semesterfaget.
 Sociologi
Christian O. Christiansen indgår i arbejdsgruppen for sociologi. Her er der også ved at
blive aftalt aftagerhøring. AFI vil muligvis stå for 25 af de 45 ECTS på tilvalget.
6. Fremtidige punkter på UN
UN drøfter om der er forslag til fremtidige dagsordenspunkter:
Forslag til dagsordenspunkter
Indstilling af studieordningsændringer
- Forskellige sidetal for filosofiske emner 1
- Mulighed for at aflevere BA-projekt i grupper (idéhistorie/filosofi)
Drøftelse af indførsel af en fælles bachelor-fejring (evt. en reception) for årgangen, der bliver færdige med bacheloruddannelsen
enten som en fejring af afslutning af hele bacheloruddannelsen i
juni eller en fejring af afleveringen af bachelorprojektet i januar.
Grønne ambassadører på AFI
Karaktergennemsnit på AFI’s uddannelser
- Sammenligning mellem de enkelte uddannelser
- Sammenligning med ARTS
- Sammenligning med andre universiteter
Studiemiljøet og foreningslivet på AFI

Evt. mødedato
E19

Januar/februar
2020

August
E19/F20

E19/F20

7. Skriftlige orienteringer
Bilag 7.1 juni 2019_Nyhedsbrev fra Arts Studier
Bilag 7.2 Notat vedr. det juridiske grundlag for bedømmelse af portfolioprøver
Bilag 7.3 Memo on the legal basis for assessing portfolio exams
8. Eventuelt
Ingen kommentarer.

