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Mødedato: 28. oktober 2020 09.30-11.30 
Mødested: Zoom 
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde AFI 
 
 
 
 
Deltagere: Jacob Busch (forperson), Casper Andersen, Morten Dige, Anne Marie Olesen, 

Christian O. Christiansen 

Observatører: Bjørn Korsgaard (studenterstudievejleder), Arendse Wenzel Måge (studen-

terstudievejleder), Kathrine Pedersen (idéhistorie), Nellie Frausing Hauge (idéhistorie), 

Kim Behrens Jessen (SNUK, ref.) 

 

Afbud: Naja Rathje Lennert (filosofi, næstforperson) 

 

REFERAT 

 

1. Valg af mødeleder 

Christian O. Christiansen blev valgt. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

 

3. Orienteringspunkter 

3.1 Corona-situationen 

UN drøftede den seneste udvikling i Corona-situationen. Der er indført krav om mundbind ved 

færdsel i alle fællesarealer på universitetet. 

 

3.2 Nyt fra fagrådet 

Idéhistorie holdt møde i går, hvor der bl.a. blev drøftet diversitet i pensum, repræsentant til UN 

(Kathrine blev valgt) og nødstudieordning. 

Mette Marie Pedersen skal fremover inviteres til møderne som suppleant for Naja. 

 

3.3 Nyt fra studievejledningen 

- Der er afholdt studiepraktik i uge 43. Det blev afholdt online med 20 deltagere. 

- Der er afholdt årgangsmøde for 3. sem. på BA. Der vil blive afholdt årgangsmøde for de øv-

rige årgang i den kommende tid. 

- Studievejledningen har sammen med Jacob og Anne Marie gennemgået siderne om bache-

lor-og kandidatuddannelsen i filosofi på ug.dk og vurderet, at de gav et godt billede af hvad 

uddannelserne indebærer, hvilket meldes tilbage til UG. 

- Der blev spurgt til, om der er mange henvendelser om coronasituationen i øjeblikket. Det 

er ikke tilfælde i den lokale studievejledning, hvor det er klart færre henvendelser om dette 

end i foråret. 

 

3.4 Nyt fra studienævnet 

 Link til Studienævnets referat  

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/kultur-og-samfund/
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På seneste møde blev der bl.a. gennemgået evalueringer. Formatet for gennemgangen af 

evalueringerne blev også drøftet med et ønske om, at der skal udvikles på dette, da der er 

potentiale for et større udbytte af drøftelsen. 

 

3.5 Nyt fra institutledelsen 

- Corona-situationen fylder stadig rigtig meget uden at der rigtig er noget nyt at be-

rette. 

- Brightspace vil snart blive udrullet i stedet for Blackboard. 

- 1. årsfrafald for 2019-årgangen ser ikke ud til at være så slem på trods af coronasi-

tuationen. 

- Rapport for dimittendledighed er på trapperne. Tallene ser ikke bedre ud end tidli-

gere, så der vil snart komme fokus på at overveje muligheder for forbedringer. Her 

skal de studerende også involveres i arbejdet. Rapporten vil blive taget op på et 

kommende UN-møde. 

- Der blev drøftet erfaringer med fremmøde til fysisk/online undervisning. Det blev 

drøftet om UN, skal have retningslinjer/en politik for dette. Der var enighed om, at 

fysisk undervisning er at foretrække, da de studerende får et bedre udbytte af 

denne. Der ser ud til at være lavere deltagelse til fysisk undervisning i ydertimerne. Der er 

dog erfaring med højere deltagelse, hvis der gøres opmærksom på dette.  

Erfaringerne vil blive inddraget i planlægningen af undervisningen til F21.  

 

3.6 Nyt fra afdelingslederen 

- Ikke noget nyt 

 

3.7 Nyt fra ARTS studier 

- Der var udsendt Nyhedsbrev Arts studier for oktober. Der var ingen spørgsmål til ny-

hedsbrevet. 

 

4. Nødstudieordning for faget ”De naturvidenskabelige og teknologiske idéers hi-

storie” 

På baggrund af den skriftlige godkendelse om nødstudieordninger har der været diskussion om 

plan B for faget De naturvidenskabelige og teknologiske idéers historie. 

 

Oprindeligt blev det indstillet til, at prøven skulle omlægges til zoom, men der var et ønske fra især 

de studerende om at plan B i stedet er en bunden hjemmeopgave. 

 

De studerende er generelt set ikke glade for eksamen over Zoom. Herudover er der stor utilfredshed 

med eksamensformen i forhold til den konkrete eksamen, hvorfor de studerende vil foretrække en 

bunden skriftlig eksamen. 

 

Fra undervisernes side blev der argumenteret med, at en omlægning fra skriftlig til mundtlig vil gå 

ud over alignment i forløbet, hvor den mundtlige eksamen er det der er planlagt og undervist hen-

imod. Herudover vil det være svært at opfylde de ret brede faglige mål i en bunden skriftlig opgave. 
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Uddannelsesnævnet besluttede at indstille plan A (Zoom eksamen).  

 

5. Sammenhæng og progression for uddannelser på AFI 

Afdelingsleder præsenterede konceptet for drøftelen i UN omkring sammenhæng og pro-

gression for BA-uddannelser på AFI. Der var enighed om at invitere 5. semesterstuderende 

(og også gerne til 3. sem) til at kvalificere drøftelsen i UN. UN besluttede, at Bjørn og Kath-

rine og Nellie prøver at rekruttere studerende på henholdsvis filosofi og idéhistorie. 

Arendse tilbød at sende invitation ud til alle 5. sem. studerende. Interesserede skal melde 

ind til Jacob.  

Der blev drøftet, hvilket spørgsmål der skal stilles. Følgende blev overvejet: 

- Sammenhængen i de 4 første semestre 

- Spørgsmål til Studiemiljø, inklusion og fællesskab 

 

 

6. Orientering om Uddannelsesevaluering af Idéhistorie 

Afdelingsleder orienterede om status på uddannelsesevalueringen af Idéhistorie. Der har 

været afholdt uddannelsesevalueringsmøde, som gik rigtig fint, og som blev afholdt i en rigtig posi-

tiv stemning. Mødet mundede ud i konkrete forslag til handleplanerne for uddannelse.  

 

Udvalgte forslag til handleplanerne (der skal prioriteres mellem alle forslag): 

- Der skal arbejdes med studiemiljøet for skabe bedre sammenhængskraft på studiet 

- Der skal oprettes et uformelt forum for studerende og dimittender, hvor de kan udveksle 

på tværs. Der opfordres til at alle tænker over formatet for dette 

- Bedre indtænkning af cases og formidling på KA 

- Der skal laves opsøgende undersøgelser hos frafaldne studerende over årsager til frafal-

det. 

- Der skal være fokus på alumneindsats 

- Der skal arbejdes med profilering af uddannelsen ift rekruttering og overgang til arbejds-

markedet 

 

Handleplanerne skal drøftes på næste UN-møde. 

 

7. Orientering om plan for udbud af IV-fag 

Afdelingsleder orienterede om plan for udbud af IV-fag, hvor der udbydes 4 fag fra afdelingen. Der 

arbejdes med at udvikle et nyt IV-fag om klimakrise, som bliver et internationalt samarbejde med 

bl.a. undervisere fra Norge og Tyskland. Da Gender bliver aflyst pga. personalesituation, forsøges 

det i stedet at oprette et nyt om Kierkegaard, som vil blive udbudt i samarbejde med Teologi. UN 

bakkede op, om at arbejde videre med dette. 

 

8. Plagiattjek på eksamener 

UN besluttede, at der skal indføres plagiattjek på alle skriftlige eksamener. 
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9. Mødeplan for nævnet 2021 

UN godkendte følgende mødedatoer i 2021: 

 

 27. januar (konstituerende møde) 

 24. februar 

 24. marts 

 28. april 

 26. maj 

 23. juni 

 25. august 

 29. september 

 27. oktober 

 24. november 

 15. december 

 

Alle møder afholdes fra 9.30-11.30 

 

10. Fremtidige punkter på UN 

 

11. Eventuelt 

Der blev opfordret til, at der bliver gjort en større indsats for at skaffe studerende til forskellige 

sammenhænge bl.a. til uddannelsesevalueringer, hvor f.eks. en af studenterstudievejlederne blev 

bedt om at deltage, hvilket ikke er ideelt. Det blev aftalt, at dette skal tages op på et senere møde, 

hvor der kunne inviteres gæster med udefra, som kunne give noget inspiration. 

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 af-
leveringen af bachelorprojektet i januar.  

Efter Corona 

Fordeling, modeller og rationale for instruktortimer, herunder studiecafe.  
Koordinering og inddragelse af faglærer 
Drøftelse af, hvor det er mest formålstjenesteligt at have instruktorunder-
visning og mulige formater herfor. 

Efteråret 2020 

UN inviterer fagrepræsentanter for 5. semester til at drøfte sammenhæng 
og progression på de nye bacheloruddannelser på filosofi og idéhistorie.  

Efteråret 2020 

Drøftelse af erfaringer med tilsidesættelse af tilstedeværelseskrav under 
corona 

Efteråret 2020 


