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Mødedato: 15. december 2021 08.15-10.00
Mødested: Zoom-møde
Uddannelsesnævn for Filosofi og Idéhistorie
Medlemmer: Jacob Busch (Afdelingsleder og UN-forperson), Morten Haugaard
Jeppesen, Asbjørn Steglich-Petersen, Mikkel Thorup.
Observatører: Louise Wennemoes Hansen (SNUK, referent), Anne Marie Olesen, Kathrine Pedersen, Mette Pedersen, Naja Rathje Lennert, Sune With Tryk
Christensen, Bjørn Korsgaard (studenterstudievejleder).
Afbud: Raffaele Rodogno, Johannes Pold, Gertrud Hyltoft Thomsen (studenterstudievejleder).

REFERAT
1. Valg af mødeleder
Asbjørn Steglich-Petersen (ASP) blev valgt som mødeleder.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.
3. Orienteringspunkter
3.1 Nyt fra fagrådet
Idéhistorie: Intet nyt.
Filosofi: Det blev orienteret fra fagrådet, at de havde modtaget bevillig på 4.000
kr. af trivselspuljen til indkøb af brætspil, og at de vil blive indkøbt, inden året er
omme.
3.2 Nyt fra studievejledningen
Studievejledningen har afsluttet alle arrangementer i 2021 og modtager i øjeblikket primært henvendelser om eksamensregler.
3.3 Nyt fra studienævnet
• Link til studienævnsreferater
Der var ingen kommentarer til referatet fra studienævnet (SN IKS).
Jacob Busch (JB) orienterede uddannelsesnævnet (UN) om, at der på SN-mødet
blev bragt de kritisable overvejelser op, som UN drøftede ifm. underviserprisen.
SN IKS var enige i kritikken, da de øvrige UN’er havde samme opfattelse. Disse
kommentarer ville blive bragt videre fra SN til instituttet, der forhåbentlig ville
forbedre processen for indstilling næste gang.
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3.4 Nyt fra institutledelsen
Der er en ansøgningsrunde i gang på IKS for at finde en ny institutleder. JB orienterede, at der på IKK er blevet ansat en ny institutleder, Unni From, men at det
fortsat er uvist, hvem der bliver institutleder på IKS.
3.5 Nyt fra afdelingslederen
JB orienterede om eksamenssituationen. Da der til dette års eksamenen ikke er
valgt at omlægge til online, og der ikke er lavet nødstudieordninger, vil det fortsat
være således, at man går til mundtlige eksamener som normalt. Hvis man bliver
syg med Corona, vil man derfor skulle gå til reeksamenen. Hvis en studerende
kontakter administrationen med ønske om at gå op virtuelt, er det eksaminators
afgørelse om der gives lov til mundtlig eksamen over Zoom, men eksaminator må
således gerne afvise ønsket ud fra forskellige hensyn. Så længe universitet ikke er
nedlukket, kan man ikke ændre på almindelige mundtlige eksamener. Situationen
følges dog tæt.
Derudover orienterede JB, at ansættelser af instruktorer ville få besked i løbet af
uge 51.
3.6 Nyt fra Arts Studier
• Nyhedsbrev Arts Studier december 2021
Louise Wennemoes Hansen (LWH) orienterede UN om nyheder fra Arts Studier i
december 2021:
• Undervisnings- og eksamensperioderne 2023-2024 er fastlagt, oversigt over perioderne er tilgængelig på underviserportalen:
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Underviserportal/Undervisning/Undervisnings_og_eksamensperioder_E21-F24.pdf
• Afholdelse af forsinkelsessamtaler E2021 med både BA og KA studerende, der er mere end 30 ECTS forsinkede. For IKS drejer det sig i
E2021 om: 97 BA-studerende og 65 KA-studerende.
• Indhentning af valgfag og fag med skiftende emne til E2022 (og for
AFI også i F2023). UVAEKA udsender skabelon til indhentningen med
frist for levering den 1. marts. Udbuddene godkendes i UN i februar.
• Timetælling E2021 er afsluttet og alle uddannelser på Arts lever op til
minimumskravene om i gennemsnit at udbyde 168 konfrontationstimer pr. semester på bacheloruddannelser og 112 konfrontationstimer
pr. semester på kandidatuddannelser.
4. Mødeplan for 2022 (beslutningspunkt)
UN skulle planlægge møder i 2022, da sidste planlagte møde var den 15. december
2021. UN skulle vurdere, om møderne fortsat skal placeres sidste onsdag i måneden, og om møderne skulle vare 2 timer, samt i hvilket tidsrum møderne skulle
placeres (evt. kl. 9-11). Møderne afholdes så vidt muligt i 1467-616.
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Der blev foreslået følgende datoer:
• Den 26. januar 2022 (konstituering af nyt UN)
• Den 23. februar 2022
• Den 30. marts 2022
• Den 27. april 2022
• Den 25. maj 2022
• Den 29. juni 2022
• Den 31. august 2022
• Den 28. september 2022
• Den 26. oktober 2022
• Den 30. november 2022
• Den 14. december 2022
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Beslutning:
Mødedatoerne i ovenstående blev besluttet, og det blev besluttet, at møderne afholdes i tidsrummet kl. 13-15. Møderne vil derfor bookes i kalenderen efter UNmødet af LWH.
5. Fremtidige punkter på UN
UN drøftede, om der er forslag til fremtidige dagsordenspunkter:
Forslag til dagsordenspunkter
Fordeling, modeller og rationale for instruktortimer,
herunder studiecafé.
Koordinering og inddragelse af faglærer
Drøftelse af, hvor det er mest formålstjenesteligt at have
instruktorundervisning og mulige formater herfor.
Oprettelse af opgavebank:
Hvordan kan de laves og hvordan kan de bruges?
UN evaluerer på VIPs opgave eksempel ifm. undervisningsevaluering, hvor der vil blive indført et specifikt spørgsmål
herom.
Drøftelse af ressourceforbruget ifm. undervisningsaktiviteter
efter udspil fra institutledelsen på området.
Revision af studieordninger

Evt. mødedato
Foråret 2022

Januar 2022

Efteråret 2022
Foråret 2022

Det blev påpeget, at der ønskes at lave en revision af KA-studieordninger med et
stort fokus på beskæftigelsesmuligheder ifm. at afhjælpe studerende med at finde
arbejde. ASP nævnte, at der er et stort ressourceforbrug på KA-uddannelserne, da
der udbydes et stort antal af kurser, særligt på KA Filosofi, hvilket også skulle ses
nærmere på. En ny studieordning vil kunne træde i kraft til 1. september 2023,
men den skal udarbejdes i løbet af 2022. Endelig studieordning skal godkendes i
UN i oktober 2022. UN var positivt indstillet over for en kommende studieordningsrevision.
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Derudover spurgte en studerende ind til opfølgning på feedback-ordningen. JB
orienterede, at Studieleder har udarbejdet nogle nye bilag, som først skal genbesøges af VIP’er, hvorefter det tages videre til UN på et senere tidspunkt. Det er derfor
i proces, men der sættes et punkt på til kommende møder, der lyder således:
Opfølgning på feedback-ordningen

Februar/Marts
2022

6. Eventuelt
Studerende spurgte ind til informationer om kommende semester ift. Coronasituationen. Der er fortsat ingen udmeldinger endnu, men VIP og studerende vil
blive orienteret samtidigt.
Mødet blev hævet 08.55.
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