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Mødedato: 23. juni 2021 08.00-10.00
Mødested: Zoom
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde AFI
Medlemmer: Jacob Busch (forperson), Raffaele Rodogno, Mikkel Thorup, Morten Haugaard Jeppesen, Asbjørn Steglich-Petersen
Observatører: Christian Hansen (SNUK, ref.), Anne Marie Olesen, Bjørn Korsgaard
(studenterstudievejleder), Arendse Wenzel Måge (studenterstudievejleder), Gertrud Hyltoft Thomsen (studenterstudievejleder), Kathrine Pedersen, Mette Pedersen

Afbud: Naja Rathje Lennert, Sune With Tryk Christensen
REFERAT
1. Valg af mødeleder
Jacob Busch blev valgt som mødeleder.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.
3. Orienteringspunkter
3.1 Nyt fra fagrådet
Idéhistorie:
Der var blevet drøftet trivsel for 2. semesterstuderende. De studerende har det godt socialt, men
flere har følt sig ensomt efter undervisningen har stoppet. Derudover ønsker de studerende ”modelopgaver” ift. at vide, hvad der forventes af dem til eksamen. Derudover er der flere studerende, som
har blanket eksamen.
UN vil gerne drøfte brugen af ”modelopgaver” på næste møde.
Filosofi:
Der var ingen nyheder fra filosofi.
3.2 Nyt fra studievejledningen
Arendse Wenzel Måge orienterede, at hun stopper, som studenterstudievejleder og i hendes sted
starter Gertrud Hyltoft Thomsen. UN bød Gertrud Hyltoft Thomsen. Afdelingsleder Jacob Busch
takkede Astrid Wenzel Måge for hendes arbejde i UN og som studenterstudievejleder.
Der har ikke været afholdt arrangementer siden sidste møde. Der har været henvendelser fra kommende studerende omkring uddannelserne på afdelingerne.
Der har været afholdt flere trivselsarrangementer, hvor der har været mange tilmeldte. Det har været en stor succes. Der er udarbejdet en pulje, som studerende, underviser, etc. Kan søge ift. økonomisk støtte til sociale arrangementer.
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UN besluttede, at indsatsen med trivselskoordinatorer skal fortsætte efter sommerferien.
3.3 Nyt fra studienævnet
• Link til studienævnsreferater
Der var ingen kommentarer til studienævnets referat.
3.4 Nyt fra institutledelsen
Der er stor fokus omkring re-boarding i institutledelsen. Der blev besluttet, at der nedsættes midler til hytteture for studerende på årgang 2020, da de ikke kom afsted sidste efterår
grundet Covid-19.
3.5 Nyt fra afdelingslederen
Afdelingsleder er ved at følge op på ordningen for instruktorer ift. bevarelse af studiegrupper.
3.6 Nyt fra ARTS studier
• Nyhedsbrev Arts studier juni 2021
Nyhedsbrevet er blevet fremsendt til skriftlig orientering.
4. Årlig status 2021 for filosofi og idéhistorie
Årlig status er en del af det løbende og uddannelsesnære kvalitetssikringsarbejde på Arts og er nærmere beskrevet i uddannelseskvalitetsprocesser på Arts. Formålet med årlig status processen er,
at UN, såvel som SN og institut, på baggrund af et systematisk eftersyn af uddannelserne i deres
helhed, prioriterer de indsatsområder, UN vil arbejde med i det kommende kvalitetsår for at sikre
uddannelsens kvalitet jf. AUs kvalitetspolitik.
Når UN genbesøger handleplanerne fra sidste kvalitetsår, opfordrer prodekanen for uddannelse UN
til at tage udgangspunkt i, hvad der er muligt at opnå i en tid, hvor der fortsat er stort pres på både
undervisere og studerende pga. Corona-situationen. UN opfordres ligeledes til at gøre handleplanerne så konkrete som muligt, og tage stilling til inden for hvilken realistisk tidshorisont de ønskede handlinger kan implementeres og gennemføres. Årlig status gennemføres på uddannelsesnævnsmødet i april og maj. UN giver input og forslag til handleplaner på det første møde, som afdelingsleder bruger til at udarbejde forslag til handleplaner, som skal godkendes på det efterfølgende
møde i maj.
På sidste møde gav UN deres input til hver af uddannelserne i afdelingen. På baggrund af denne input har afdelingsleder udarbejdet forslag til handleplaner.
Til dette møde skal UN godkende handleplanerne og indstille dem til behandling i studienævnet.
Afdelingsleder giver i forbindelse med godkendelsen status på handleplanerne.
Uddannelsesnævnet havde ingen yderligere kommentarer til handleplanerne og var tilfredse med
de justeringer, der var blevet lavet på baggrund af behandlingen på sidste uddannelsesnævnsmøde.
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Uddannelsesnævnet godkendte handleplanerne for 2021 og indstillede handleplanerne for
2021 til behandling i studienævnet.
5. Forespørgsler på blended learning
UN bedes drøfte, hvordan der skal reageres på anmodninger om blended learning fra studerende i de kommende semestre. Mikkel Thorup indledte punktet. Det har været drøftet
blended learning i lærerkollegiet på idéhistorie. Underviserne har ikke været tilfredse med
blended learning og vil afvise forespørgsler om blended learning som lærerkollegie.
De studerende fortrækker blended learning frem for 100 % virtuel undervisning, men vil
selvfølgelig allerhelst have fysisk undervisning.
Uddannelsesnævnet genbekræftede deres holdning om at der allerhelst ønskes 100 % fysisk undervisning, dernæst 100 % virtuel undervisning og nederst blended learning.
6. Fremtidige punkter på UN
UN drøfter om der er forslag til fremtidige dagsordenspunkter:
Forslag til dagsordenspunkter
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.
Fordeling, modeller og rationale for instruktortimer, herunder studiecafe.
Koordinering og inddragelse af faglærer
Drøftelse af, hvor det er mest formålstjenesteligt at have instruktorundervisning og mulige formater herfor.
Feedback-ordningen på AFI
- Hvilke typer feedback bliver der anvendt
- Hvordan fungerer de forskellige feedbackformer?
Anonymisering af eksamensopgaver
Brugen af modelopgaver
7. Eventuelt
Der var intet under eventuelt.
Mødet blev hævet 08.35.
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