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Mødedato: 27. november 2019 09.00-11.00 
Mødested: 1467-616 
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde AFI 
 
 
 

Deltagere: Jacob Busch, Morten Dige, Peter Græsbøll Holm, Naja Rathje Lennert 

Observatører: Arendse Wenzel Måge (studievejleder), Marie Lindersgaard Hansen 

(studievejleder), Christian Hansen (SNUK, ref.), Celia Voetmann (SNUK), Liselotte 

Malmgart (studieleder) 

 

Afbud: Christian O. Christiansen, Anne-Marie Olesen, Casper Andersen, Kalle San-

der Nielsen 

 

1. Valg af mødeleder 

Jacob Busch blev valgt som mødeleder.  

 

2. Godkendelse af dagsorden og referat 

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. I referatet fra sidste møde skal idéhi-

storisk tema rettes til filosofiske emner 1 i hele referatet.  

Studieleder Liselotte Malmgart var på besøg i uddannelsesnævnet.  

 

3. Orienteringspunkter 

3.1 Nyt fra fagrådet 

Idéhistorie 

Der var ingen nyheder fra fagrådet i idéhistorie, da medlemmerne af forretningsudval-

get er på tilvalg og ved at skrive bachelorprojekt. Man har forsøgt at tage kontakt til de 

forskellige årgange, men der har ikke været henvendelser fra de medstuderende.  

Det blev aftalt, at fagrådet tager drøftelsen omkring pensum og køn op i fagrådet forud 

for næste uddannelsesnævnsmøde. 

 

Filosofi 

På fagrådsmødet var følgende emner blevet drøftet: 

 AU’s nye strategi 

Fagrådet mente, at den mangler fokus på de ansattes og de studerendes trivsel. Afde-

lingsleder gjorde opmærksom, at dette også var blevet påpeget af studienævnet på IKS. 

Studieleder fortalte, at flere høringssvar også har påpeget, at trivsel mangler i strate-

gien og kritiserer formuleringen om ”tilpasning af ARTS” (som rygter siger vil blive 

fjernet i den endelige strategi). 

 Brandalarmer på 5. og 6. sal 

Der var underen over, at der ikke er brandalarmer på 5. og 6. sal. Afdelingsleder for-

talte, at etagerne er blevet godkendt af brandmyndighederne og bliver det årligt. 

 Alternative studiekredse 

Fagrådet støttede op omkring forslaget om, at oprette nogle studiekredse, som kan 

gennemgå materiale, som ikke er en del af pensum.  
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Afdelingsleder forslog, at de studerende indsendte forslag til disse alternative studie-

kredse, så der kunne skabes et overblik over mulige alternative studiekredse.  

 

3.2 Nyt fra studievejledningen 

Der har været afholdt åregangsmøder med følgende temaer: 

 eksaminer (1. semester BA) 

 Tilvalg (3. semester BA)  

 Profilsemestret (1. semester KA)  

Der har været et ønske på 1. semesterårgangen i Idéhistorie om at lave nye studiegrup-

per, hvilket jf. drøftelsen tidligere i uddannelsesnævnet blive varetaget af instruktor. 

Begge 1. semesterårgange har udtalt, at de har et godt socialt fællesskab.  

Der har været afholdt studiepraktik i uge 43, hvor 40 deltog. Evalueringen af studie-

praktik vil blive taget op næste gang.  

 

3.3 Nyt fra studienævnet 

 Godkendelse af nye studieordninger 

Studienævnet behandlede 5 nye bachelortilvalg; herunder Humanistisk organisations-

udvikling, Humanistisk teknologiudvikling og Kønsstudier, som har ophæng på afde-

ling for filosofi og idéhistorie. Overordnet blev de 3 tilvalg modtaget positivt. Humani-

stisk organisationsudvikling og Humanistisk teknologiudvikling blev godkendt med 

mindre bemærkninger. Kønsstudier blev ligeledes godkendt, men skal til drøftelse i 

dekanatet ift. om det lever op til dogmet om praksis i undervisningen.  

I alt vil der blive udbudt 5 tilvalg fra IKS og 10 tilvalg fra IKK, som del af den nye til-

valgsportefølje.  

 Retningslinjer for intern censur 

Derudover er blevet udarbejdet et skriv omkring, hvordan intern censur fungerer 

fremadrettet på instituttet. Studieleder gennemgik, hvad reglementet for intern censur 

indeholdte.  IV-fag vil indgå på samme vilkår, som de andre prøver på instituttet og vil 

have mulighed for stikprøvekontrol, back-up bedømmere. Dog vil den ekstra bedøm-

mere være for samme afdeling.  

 ITTU-hjemmesiden 

De studerende gennemgik ITTU-hjemmesiden på mødet, hvor de påpegede de uhen-

sigtsmæssigheder, som fremgik på hjemmesiden. Dette blev videregivet til en arbejds-

gruppe, som arbejder med hele ITTU-processen.  

 

3.4 Nyt fra institutledelsen 

Der vil komme et intensivt fokus på data management, som vil få indflydelse for både 

ansatte og studerende. Det kan f.eks. være deling af artikler på facebook, som ikke er 

tilladt. Studieleder orienterede, at der er ved at blive udviklet et webinar for stude-

rende ift. GDPR. Afdelingsleder har en idé om, at data management skal kobles op på 

intro-ugen koblet med noget omkring etisk forskning, etc. De studerende forslog, at 

det evt. kunne kobles op på det nuværende IT-forløb i studiestartsugen. 
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Derudover blev timetælling drøftet. Filosofi udbyder 194 timer pr. BA-semester og Idé-

historie udbyder 177 timer pr. BA-semester, hvilket er over den minimumsnorm på 

168 timer, som BA-studerende har krav på. På kandidatniveau er det 128 timer for fi-

losofi og 118 på Idéhistorie, hvor der et minimumsniveau på 112 timer. Dette har med-

ført, at afdelingen er ved at undersøge, hvor der er for mange timer på de respektive 

uddannelser sammen med studieleder. De studerende forslog, at UN kunne tage stil-

ling til, hvilke fag som skal have instruktor. Et forslag var, at flere fag kunne have 

samme instruktorforløb, som man f.eks. gør på Religionsvidenskab.  

 

3.5 Nyt fra afdelingslederen 

 Fast videnskabeligt personale i instruktorforløb 

Der bliver ansat flere fuldtidsinstruktorer. Underviserne havde været positivt stemt ift. 

det at være instruktor. Nogle havde udtrykt bekymring ift. arbejdsbyrden. Det blev af-

talt, at UN tager drøftelsen op efter evalueringerne foreligger fra undervisningsforlø-

bene.  

 

 Pensum og køn 

Der var generelt mange forskellige holdninger til spørgsmålet blandt underviserne. 

Underviserne på idéhistorie ønsker en dialog med de studerende ift. udvælgelse af 

pensum. Punktet vil blive fulgt op på med udgangspunkt i drøftelsen på fagrådet i idé-

historie.   

 

3.6 Nyt fra ARTS studier 

 Offentlige referater fra nævnsmøder 

Referater fra uddannelsesnævnsmøder vil blive gjort offentlig tilgængelig og vil derfor 

for 2019 og fremad blive lagt på hjemmesiden under uddannelsesnævnet her: 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/uddan-

nelsesnaevn/kultur-og-samfund/ 

 

4. Godkendelse af studieordningsændringer 

Uddannelsesnævnet har i løbet af året opsamlet følgende forslag til studieordningsæn-

dringer: 

- Forskellige sidetal for filosofiske emner 1 

- Mulighed for at aflevere BA-projekt i grupper 

- Etikeksamen BA: Rettes fra Der udleveres 2 spørgsmål til 3 spørgsmål. 

- Ændring i formålsbeskrivelse for modul 2 og 3 i MHO 

- Speciale-beskrivelsen for Filosofi og Idéhistorie  

o de er ved at blive undersøgt særskilt og frafalder derfor under UN-be-

handlingen. 

 

Forud for mødet har afdelingsleder i fællesskab med SNUK udarbejdet forslag til stu-

dieordningsændringer. På mødet skal UN godkende indstillingerne.  

 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/uddannelsesnaevn/kultur-og-samfund/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/uddannelsesnaevn/kultur-og-samfund/
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På mødet blev det drøftet om der var opbakning til at indstille til en ændring i eksa-

mensprocedurer for valgfagene på 3. semester i bacheloruddannelsen i filosofi, således 

at de 8 spørgsmål offentliggøres og at den studerende eksamineres i ét af spørgsmå-

lene. Efter en god drøftelse med input fra de studerende, besluttede uddannelsesnæv-

net at afdelingsleder kunne gå videre med at implementere dette. SNUK vurderet, at 

dette ikke vil kræve en studieordningsændring 

 

UN behandlede de 5 indstillede forslag og havde følgende kommentarer: 

 Ift. filosofiske emner 1 skal det med udlevering af spørgsmål til den 4. opgave 

skal slettes og erstattes med et forslag om indførsel af en refleksionsopgave på 

2-3 sider. 

 Ift. længden på BA-projekt i grupper blev det ændret så 2 personer er det 30-

35 sider, 45-50 sider for 3 personer.  

 Fjernelse af forudsætningskrav for BA-projekt i Idéhistorie, da det er sammen-

læst for BA-projekt Filosofi.  

 De øvrige ændringer blev godkendt uden bemærkninger.  

 Ændring af speciale er blevet udsat, da SNUK er ved at udarbejde en løsning 

på tværs af studierne. 

 

5. Fremtidige punkter på UN 

UN drøfter om der er forslag til fremtidige dagsordenspunkter: 

 

Forslag til dagsordenspunkter Evt. mødedato 

Drøftelse af indførsel af en fælles bachelor-fejring (evt. en recep-
tion) 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.  

Januar/februar 
2020 

Planlægning af introuger for bachelor og kandidat filosofi og idé-
historie. 

E19/F20 

Undervisningsdeltagelse som forudsætningskrav E19/F20 

Sammensætning af pensum og kønsfordeling December 2019 

Uddannelsesudveksling med Idéhistorie i Oslo December 2019 

Fordeling, modeller og rationale for instruktortimer, herunder 
studiecafe.  
Koordinering og inddragelse af faglærer 

Februar 2020 

 

6. Skriftlige orienteringer 

7. Eventuelt 

 Reformer på ARTS 

Uddannelsesnævnet gav studieleder et ønske om, at der fremadrettet ikke blev gen-

nemført så mange reformer på uddannelserne. Studieleder fortalte, at hun har gjort le-

delsen opmærksom på dette til ledelsen.  

 Behandling af undervisningsevalueringer 

De studerende gjorde opmærksom på, at de ønskede, at alle undervisningsevaluerin-

ger blev behandlet i uddannelsesnævnet. Afdelingsleder tog dette til efterretning.  
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 Løn til cheftutorer 

Studieleder spurgte ind til spørgsmålet omkring løn til cheftutorer. Der har været et 

forslag om at fjerne tilskuddet til leje af hytte og give den besparelse til cheftutorerne. 

De studerende synes, at dette er dårlig en idé, da egenbetalingen allerede er høj for 

hytteturen. Der er en bekymring om, at dette vil gøre, at flere studerende vil melde fra 

til nytteturen.  

 Få hjemmeopgaver på bacheloruddannelsen i filosofi 

De studerende undrede sig over, at der ikke var flere frie hjemmeopgaver på bachelor-

uddannelsen. Det blev forklaret, at man forsøger at skabe en divers eksamensporte-

følje. Derudover er der kommet en ny skriftlig prøveform (portfolio), hvilket også har 

overtaget nogle af de frie hjemmeopgaver.  

 

Mødet blev hævet 10.50. 


