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Mødedato: 25. august 2021 09.30-11.30
Mødested: Zoom
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde AFI
Medlemmer: Jacob Busch (forperson), Mikkel Thorup, Raffaele Rodogno, Morten Haugaard Jeppesen
Observatører: Christian Hansen (SNUK, ref.), Anne Marie Olesen, Bjørn Korsgaard
(studenterstudievejleder), Gertrud Hyltoft Thomsen (studenterstudievejleder), Kathrine
Pedersen, Mette Pedersen
Afbud: Naja Rathje Lennert, Sune With Tryk Christensen, Asbjørn Steglich-Petersen
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
Der har ikke været afholdt møder i fagrådet på idéhistorie.
Der har været afholdt møde på fagrådet på filosofi, hvor planlægningen for semestret var på dagsorden.
3.2 Nyt fra studievejledningen
Der er opstart efter sommerferien, hvor der er deltagelse i studiestarten samt oplæg til diverse arrangementer de næste par uger. Studenterstudievejleder synes, at det virker til at være et par gode
årgange som er startet på henholdsvis filosofi og idéhistorie.
UN-mødet blev for september-mødet flyttet til 8-10. Der vil til næste møde blive fundet forslag til,
hvor UN-mødet kan placeres. Dette gøres grundet undervisning for studenterstudievejlederne.
Der har været problemer ift. at studerende på kandidatuddannelsen ikke har været opmærksom
omkring at vælge valgfag ”Filosofiske emner”. Dette vil studenterstudievejleder sende information
ud omkring det fremadrettet.
3.3 Nyt fra studienævnet
• Link til studienævnsreferater
På studienævnsmødet blev der drøftet problemstillingen omkring tilslutning til fagrådet. De studerende stillede et forslag om, at der udpeges en repræsentant fra hver årgang, som skal møde op til
fagrådsmøder ift. at sikre fast tilslutning til møderne.
Det blev besluttet, at dette forsøges på tværs af årgangene på både filosofi og idéhistorie.

Studienævnsbetjening og
uddannelseskvalitet (SNUK), AR
Aarhus Universitet
Tåsingegade 3
8000 Aarhus C

Tlf.: +45 8715 0000
E-mail: hum@au.dk
Web:
medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/a
dministrationscenter-arts/artsstudier

ARTS
AARHUS UNIVERSITET

Side 2/5

Afdelingsleder orienterede, at handleplanerne blev godkendt med enkelte bemærkninger.
Disse er blevet sendt til studieleder. Afdelingsleder orienterede om, at studiecafeer vil blive
prøvet som pilotprojekt med hjælp fra de nye puljemidler fra re-boarding.
3.4 Nyt fra institutledelsen
Der er blevet stillet en opgave ift. at der skal laves en handleplan på baggrund af undervisningsmiljøundersøgelsen, som er blevet foretaget. Denne handleplan vil blive behandlet i
UN i september.
På idéhistorie var der meget lignende udfordringer med resten af universitetet, mens der
på filosofi lignede, at der var større udfordringer med undervisningsmiljøet. Afdelingsleder
drøftede i institutledelsen, hvordan der kunne søges ekstra hjælp (f.eks. eksterne konsulenter) ift. imødekomme de udfordringer, som datamaterialet viste. Det er vigtigt at få undersøgt, hvad problemerne er konkret er, før man forsøger at løse dem. UN pointerede, at det
er vigtigt at finde den rigtige eksterne hjælp, hvis denne type vil benyttes.
Der er optaget færre studerende generelt på instituttet, hvilket også gør sig gældende på
bacheloruddannelsen i filosofi og bacheloruddannelsen i idéhistorie.
3.5 Nyt fra afdelingslederen
Afdelingsleder ønsker at drøfte trivselsmidler, hvilket er punkt 4 på dagsorden.
3.6 Nyt fra ARTS studier
• Nyhedsbrev Arts studier juni 2021
Der var ingen særskilte nyheder fra Arts studier udover nyhedsbrevet.
4. Forslag til anvendelse af trivselsmidler
Der er blevet afsat 70.000 kr. til studentertrivselsaktiviteter. Afdelingsleder ønsker input til, hvad
puljen kan bruges på. Der er en regel om, at max 25% af de ansøgte midler må gå til forplejning til
et arrangement.
UN drøftede forslag til, hvad trivselsmidlerne kan anvendes til.
Afdelingsleder orienterede om følgende forslag til initiativer:
• Trivselskoordinatorer på afdelingen sidste semester
• Studiecafé på filosofi og idéhistorie
o På filosofi er der fundet en kandidat
o På idéhistorie bliver stillingen slået op
• Ekstra indsats ift. fastholdelse af studiegrupper i løbet af hele semestret af cheftutorer +
samt sikre underholdning til julefrokost
• Bus til hyttetur for 2. semesterstuderende
• Indkøb af 2 kaffemaskiner og gratis kaffe til studerende hele efterårssemestret
• Pulje til fællesarrangement på tværs af alle afdelinger på IKS

ARTS
AARHUS UNIVERSITET

Side 3/5

Uddannelsesnævnet synes, at ovenstående forslag var gode, især de forslag som er tiltænkt
til at kunne være længerevarende end 1 semester.
Det blev besluttet, at fagrådene drøfter forslag til andre tiltag på afdelingen.
5. Valg på AU
UN-forpersonen orienterer om valg på AU i efteråret 2021, og UN diskuterer, hvad der kan
sættes i gang ift. rekruttering, især blandt studerende. I 2021 er det kun studerende, som er
på valg.
UN besluttede, at Kathrine Pedersen og Mette Pedersen er ansvarlig for valglisterne for de
studerende.
6. Evaluering af god praksis for kursusafvikling
Da studienævnet vedtog retningslinjerne ”God praksis for kursusafvikling” blev det aftalt,
at disse skulle evalueres efter de havde været i brug i et år. Derfor bedes uddannelsesnævnene at drøfte spørgsmålene inden Studienævnets møde den 8. september 2021.
Uddannelsesnævnet havde følgende kommentarer:
• Det blev kommenteret, at det sidste år ikke har været ideelt ift. at bruge retningslinjerne, da
meget undervisning er blevet omlagt.
Spørgsmålene drøftede:
1. I hvilket omfang er undervisere og studerende på de enkelte kurser bekendte
med retningslinjerne?
De studerende kendte ikke til retningslinjerne for god praksis for kursusafvikling, hvilket også var
tilfældet for flere af underviserne.
2. I hvilket omfang følges de før undervisningsstart og gennem undervisningsforløbet?
Retningslinjerne bliver fulgt i praksis generelt, dog er det ikke alle underviser, som lægger pensum
op 14 dage før semesterstart.
3. I hvilken udstrækning opleves de som hensigtsmæssige af undervisere og studerende?
UN kommenterede, at man skal passe på at retningslinjerne ikke bliver for detaljeret.
4. Hvad, om noget, kunne UN’erne ønske sig ændret ved retningslinjerne?
UN havde ingen ønsker til ændringer, men ønsker, at retningslinjerne bliver bedre fulgt fremadrettet.
7. Proces for studieordningsændringer
I foråret blev processen for nye studieordninger og ændringer hertil sat i gang i UN. UN har stadig
mulighed for at indmelde ønsker om ændringer til eksisterende studieordninger. Dette kræver jf.
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uddannelseseftersynet, at studieordningen har haft et fuldt gennemløb. Der kan ved en
studieordningsændring kun være tale om mindre ændringer, og det er ved en hver ændring
vigtigt at relatere ændringen til uddannelsen som helhed. Ændringer inden en studieordnings fulde gennemløb kan kun gennemføres, hvis der er tale om deciderede fejl, som bør
rettes af hensyn til de studerendes retssikkerhed.
Proces for indstilling og godkendelse af studieordningsændringer:

•
•
•

UN behandler ændringer i oktober med indstilling til godkendelse i SN.
SN behandler ændringer i november med mulighed for 2. behandling i december. SN indstiller til godkendelse i Dekanatet.
Dekanatet behandler studieordningsændringer i januar.

Godkendte studieordningsændringer træder i kraft i studieordningen pr. 01.09.2022.
UN har følgende studieordninger, som har haft et fuldt gennemløb:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bacheloruddannelsen i filosofi 2018
Bachelortilvalget i filosofi 2018
Kandidatuddannelsen i filosofi 2019
Kandidattilvalget i filosofi 2019
Bacheloruddannelsen i idéhistorie 2018
Bachelortilvalget i idéhistorie 2019
Kandidatuddannelsen i idéhistorie 2019
Kandidattilvalget i idéhistorie 2019
Masteruddannelsen i humanistisk organisationsudvikling 2018
Masteruddannelsen i Humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling (MHH)
2011

UN er i gang med at arbejde med følgende ændringer:

•

Mulighed for gruppeprøve for bachelorprojekt for idéhistorie – denne godkendte uddannelsesnævnet sidste år, men blev ikke godkendt af Dekanatet, da uddannelsen ikke
havde haft fuldt gennemløb.

Uddannelsesnævnet godkendte, at studieordningsændringen for gruppeprøver for bachelorprojekt på idéhistorie indstilles igen.
Derudover indstilles ændring af censur for filosofi i samfund som studieordningsændring.
Derudover er der forslag om at øget antallet af spørgsmålet for eksamen i etik fra 2 til 3.
8. 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.

Evt. mødedato
Efter Corona

Foråret 2022
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Koordinering og inddragelse af faglærer
Drøftelse af, hvor det er mest formålstjenesteligt at have instruktorundervisning og mulige formater herfor.
Med henblik på at evaluere studiecaféen og fordeling af instruktorressourcer på tværs af fag
Feedback-ordningen på AFI
- Hvilke typer feedback bliver der anvendt
- Hvordan fungerer de forskellige feedbackformer?
Anonymisering af eksamensopgaver
9. Eventuelt
Der var intet under eventuelt.
Mødet blev hævet 10.55.
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Efteråret 2021
Efteråret 2021

