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Mødedato: 25. marts 2019 09.00-10.30 
Mødested: Skype for business 
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde AFI 
 
 
 
 
Deltagere: Christian O. Christiansen, Morten Dige, Naja Rathje Lennert, Jacob Busch, 
Casper Andersen, Anne Marie Olesen, Morten Kempf, Nellie Frausing Hauge 
Observatører: Christian Hansen (SNUK, ref.), Marie Lindersgaard Hansen (studenter-
studievejleder), Arendse Wenzel Måge (studievejleder, idéhistorie) 
 
REFERAT 
 

1. Valg af mødeleder 
Jacob Busch blev valgt som mødeleder. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Der blev tilføjet et punkt om sommeruniversitet under Corona. 
 

3. Corona-situationen 
Medlemmerne af nævnet har mulighed for at stille spørgsmål til Corona-situationen. 
Der blev drøftet omkring omprøve-beslutningen. Christian Hansen og Jacob Busch 
orienteret om, hvordan processen havde forløbet på afdeling for filosofi og idéhistorie. 
Der mangler information omkring, hvordan summer school skal forløbe og tilmelding 
til det. Marie fortalte, at der er blevet sendt et slide-show til de studerende med infor-
mation omkring det. 
Bachelorstuderende 2. semester filosofi: Der er et ønske om at have optaget forelæs-
ninger frem for live-forelæsninger.  
Bachelorstuderende 4. semester filosofi: Det fungerer rigtig godt. Kvaliteten er den 
samme, men man savner det sociale. Her er der også et ønske om at få optaget under-
visningen, så den kan genses, hvis man har tekniske problemer. 
Kandidatstuderende filosofi: Det har også fungeret godt. 
Idéhistorie: Der er frustrationer for de studerende, som ikke modtager online under-
visning. 
Der var forslag om, at undervisningen blev foretaget live og optaget samtidigt, så det 
kan tilgodese begge hensyn. Afdelingsleder opfordrede til at de studerende skal gå i di-
alog med deres undervisere ift. at finde løsni 
 

4. Orienteringspunkter 
4.1 Nyt fra fagrådet 

Der var ingen repræsentanter fra fagrådet til mødet. 
 

4.2 Nyt fra studievejledningen 
Alle arrangementer i marts/april er aflyst. Der vejledes via mail og man videresender 
studerende til studiecentret, da information ændrer sig.  
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4.3 Nyt fra studienævnet 

Der er blive ansat cheftutorer på alle afdelinger. Afdelingsleder fortalte, at der fremad-
rettet kun kan sendes 1 rapport for hver uddannelse kun ift. behandling af undervis-
ningsevaluering. 
 

4.4 Nyt fra institutledelsen 
Der er blevet drøftet Corona-situationen. Derigennem er der arbejdet på løsninger ift. 
adgang til biblioteket. Det forventes ikke at, der kan gives adgang til biblioteket, mens 
universitetet er lukket ned. Derudover vil der ikke blive meldt en generel udmelding 
omkring udsættelse omkring specialeskrivning. Der har været drøftet muligheden for 
at udarbejde et fælles kursus for undervisere ift. at lære at indsamle empiri online. Det 
vil være Antropologi, som vil stå for kurset, da de har udfordring for flere af deres kur-
ser, hvor der er empiri indsamling.  
Derudover drøftet nævnet, hvordan man kan modarbejde ensomhed blandt stude-
rende. Der blev forslået, at man kunne lave kollektiv vejledning for studerende, som 
skrev frie hjemmeopgaver. Derudover var der forslag om at lave online fredagsbarer. 
De studerende på idéhistorie fortalte, at der havde været god aktivitet på deres face-
book-side.  
 

4.5 Nyt fra afdelingslederen 
Afdelingsleder har fået indtrykket af, at online-undervisning har fungeret godt på af-
delingen. Hvis man hører noget omkring om undervisning, som ikke fungerer er afde-
lingsleder er meget interesseret i at høre om dem.  
De studerende fortalte, at det overordnet har fungeret godt med online undervisning. 
Der har været flere gode eksempler på undervisere, som har fundet gode løsninger 
(kunne stille spørgsmål på forhånd, google docs, etc.). Der er nervøsitet for, at der ikke 
bliver ført fravær.  
 

4.6 Nyt fra ARTS studier 
Der var ingen særskilte nyheder fra Arts studier. 
 

5. Kommentering af uddannelsesevalueringsrapport 
Uddannelsesnævnet drøfter hvilke aftagere fra instituttets aftagerpanel, som skal tilby-
des mulighed for at kommentere på evalueringsrapporten. Vær opmærksom på, at det 
ikke må være en person, som deltager i mødet. Der må også gerne indstilles personer, 
som ikke er en del af aftagerpanelet.  
 
Følgende personer er i aftagerpanelet for filosofi og idéhistorie: 

• Michael Busk-Jepsen (Finansrådet) 
• Frank Beck Lassen (Testrup Højskole) 
• Susanne Buch Nielsen (VIA Holstebro) 
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Uddannelsesnævnet forslog de 2 personer fra aftagerpanelet, som mulige kandidater 
til at kommentere uddannelsesevalueringsrapporterne. Frank Beck Lassen på idéhi-
storie og Susanne Buch Nielsen for filosofi.  
 

6. Årlig status 2020 
UN orienteres om det kommende årlige statusmøde der afholdes på UN-mødet i 
april/maj. 
Uddannelser som skal afholde årlig status: 
Master i humanistisk organisationsudvikling (MHO) 
Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling (MHH) 
 
Bachelor- og kandidatuddannelsen i filosofi og idéhistorie skal ikke gennemføre årlig 
status, da de gennemgår uddannelsesevaluering i år. 
 
Hvad er årlig status og på hvilken baggrund afholdes det: 
Den årlige status har til formål at sikre et systematisk eftersyn af uddannelserne i de-
res helhed. Man ser på hvad der er sket siden sidste årlige status i 2019 med henblik 
på at afklare, hvilke indsatsområder der skal arbejdes med fremadrettet. Den årlige 
status skal også sikre, at der følges op på udviklingsinitiativer fra det seneste års status 
eller uddannelsesevaluering. I den årlige status ses der således samlet på det løbende 
kvalitetsarbejde på uddannelsen. Når man har fundet frem til hvilke indsatsområder 
man ønsker, fastsættes disse i en handleplan for hver enkelt uddannelse. 
 
Årlig status afholdes som bekendt på baggrund af datamateriale, og består af data fra 
Power BI, bemandingsplaner, gældende studieordninger, handleplaner for seneste 
kvalitetsår, censorformandsskabets årsrapport samt evt. undervisningsevalueringer 
for uddannelsesnævnet med særligt fokus på at runde kvalitetspolitikkens 5 delpolitik-
områder. Se procesbeskrivelsen for årlig status.  
 

7. 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 reception) for 
årgangen, der bliver færdige med bacheloruddannelsen enten som en fej-
ring af afslutning af hele bacheloruddannelsen i juni eller en fejring af afle-
veringen af bachelorprojektet i januar.  

Foråret 2020 

Drøftelse af feedback og portfolio Foråret 2020 
Planlægning af introuger for bachelor og kandidat filosofi og idéhistorie. Foråret 2020 
Undervisningsdeltagelse som forudsætningskrav Foråret 2020 
Fordeling, modeller og rationale for instruktortimer, herunder studiecafe.  
Koordinering og inddragelse af faglærer 

Foråret 2020 

 
8. Skriftlige orienteringer 

Bilag 8.1 marts 2020 Nyhedsbrev fra Arts Studier 

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/1.1._Bilag_1_Udfoldet_procesbeskrivelse_for_aarlig_status_Arts_2020.pdf
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9. Eventuelt 

Der var intet under eventuelt. 
 
Mødet blev hævet kl 10.00.  


