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Mødedato: 26. maj 2021 08.00-10.00 
Mødested: Zoom 
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde AFI 
 
  
Medlemmer: Raffaele Rodogno, Asbjørn Steglich-Petersen, Mikkel Thorup, Morten 
Haugaard Jeppesen 
Observatører: Christian Hansen (SNUK, ref.), Naja Rathje Lennert Anne Marie Olesen, 
Bjørn Korsgaard (studenterstudievejleder), Mette Pedersen, Sune With Tryk Christensen, 
Kathrine Pedersen 
 
Til punkt 6 deltog Sina Hauberg Jæger og Rosa Jensen 
 
Afbud: Jacob Busch (forperson), Arendse Wenzel Måge (studenterstudievejleder) 
 
REFERAT 
 

1. Valg af mødeleder 
Anne Marie Olesen blev valgt som mødeleder.  
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt med bemærkning om, at punkt 6 blev taget først.  
 

3. Orienteringspunkter 
3.1 Nyt fra fagrådet 

Filosofi 
Der har ikke været afholdt møde siden sidste uddannelsesnævnsmøde. Der har været afholdt en 
FSK-konference, hvor 33 studerende deltog fra de forskellige årgange. Det var en stor succes og der 
er et ønske om, at der afholdes flere konferencer, gerne allerede i efteråret.  
 
Idéhistorie 
Der har ikke været afholdt møde siden sidste uddannelsesnævnsmøde. Trivsel blandt de studerende 
bliver et tema på næste møde. 
 
Trivselskoordinatorerne fortalte, at der er blevet planlagt en aktivitetsdag, hvor de studerende kan 
møde de forskellige foreninger fysisk. Det vil blive afholdt den 30. juni efter eksamensperioden. 
 
Det blev aftalt, at Taskforce Gender kontakter fagrådskoordinatorerne ift. at få startet debatten op.  
 

3.2 Nyt fra studievejledningen 
Arendse Wenzel Måge stopper efter det her semester, da hun skal på udveksling næste semester. 
Der blevet ansat en ny studenterstudievejleder fra 1. juni. Hun hedder Gertrud og vil komme på næ-
ste UN-møde.  
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3.3 Nyt fra studienævnet 
• Link til studienævnsreferater  

Det var en kort dagsorden. Der blev drøftet genåbningsplan og så blev der drøftet, hvordan 
det nye karakterkrav på 6.0 ift. kvote 1 optag, som træder i kraft til 2022.  
 

3.4 Nyt fra institutledelsen 
Det blev præsenteret, at institutterne skal til at arbejde i Workzone. Derudover blev der 
drøftet genåbningen af universitetet.  
 

3.5 Nyt fra afdelingslederen 
Afdelingsleder Jacob Busch er tilbage fra næste uge på nedsat tid. 
 

3.6 Nyt fra ARTS studier 
• Nyhedsbrev Arts studier maj 2021 

Nyhedsbrevet er udsendt til skriftlig orientering.  
 

4. Årlig status 2021 for MHO og MHH (beslutningspunkt) 
På grund af sygdom hos afdelingsleder godkendes handleplanerne for MHO og MHH på dette 
møde, mens handleplanerne for filosofi og idéhistorie godkendes på næste UN-møde.  
 
Årlig status er en del af det løbende og uddannelsesnære kvalitetssikringsarbejde på Arts og er nær-
mere 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 hel-
hed, prioriterer de indsatsområder, UN vil arbejde med i det kommende kvalitetsår for at sikre ud-
dannelsens 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 handlepla-
nerne så konkrete som muligt, og tage stilling til inden for hvilken realistisk tidshorisont de øn-
skede handlinger kan implementeres og gennemføres. Årlig status gennemføres på uddannelses-
nævnsmødet i april og maj. UN giver input og forslag til handleplaner på det første møde, som afde-
lingsleder 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 in-
put 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.  
 
MHH: 
Handleplanen er udarbejdet af koordinator fra masteruddannelsen Karen Munk. Karen Munk stop-
per og der er derfor fokus i handleplanen på, at en ny koordinator skal indføres i uddannelsen. 
 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/kultur-og-samfund/
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/1_Uddannelseskvalitetsprocesser_paa_Arts_2020.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/1.1._Bilag_1_Udfoldet_procesbeskrivelse_for_aarlig_status_Arts_2020.pdf
https://medarbejdere.au.dk/strategi/uddannelse/kvalitetsarbejde-paa-aarhus-universitet/
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MHO: 
Masteruddannelsen har gode indikatorer og derfor er der i handleplanen fokus på obs-
punkter ift. at bevare de gode indikatorer fremadrettet. Uddannelsesnævnet spurgte indtil 
om udlevering af tekstmateriale har været corona-relateret. Koordinator kommenterede, at 
dette er en generel problematik, som også eksisterede før corona.  
 
Handleplanerne blev godkendt. 
 

5. Årsberetning fra censorformandskaberne (drøftelsespunkt) 
UN drøfter indkomne årsberetninger fra censorformandskaberne (CFM).  
 
Det blev bemærket, at censorkorpset for filosofi er blevet mindre kritisk inden det har væ-
ret ved tidligere årsberetninger. Der har været problemer omkring anonymisering af opga-
ver, hvor studerende skriver navn på eksamensopgaver, som er blevet besluttet har været 
anonymiseret. Dette vil blevet taget op som reminder på et afdelingsmøde ift. at underviser 
er opmærksomme på at gøre studerende opmærksomme det. Det blev bemærket, at det 
kan skyldes, at det kun er visse eksamensopgaver, som er anonyme.  
 
Det blev aftalt, at Uddannelsesnævnet gerne vil drøfte anonymisering af eksamensopgaver på et se-
nere tidspunkt. Drøftelsen skal omhandle om UN ønsker anonymisering af opgaver og hvordan det 
evt. skal håndteres i praksis.  
 

6. Godkendelse af programmer for studiestart (beslutningspunkt) 
Til punktet er cheftutorer Sine Hauberg Jæger og Rosa Jensen fra filosofi og idéhistorie inviteret til 
punktet. Cheftutorerne præsenterer studiestartsprogrammerne for UN.  
 
Idéhistorie 
Sina Hauberg Jæger præsenterede studiestartsprogrammet for UN. Tutorerne har fået 2 dage til at 
være på AU og har måtte finde andre lokationer de andre dage. I år vil der blive indført støttetuto-
rer til hver studiegruppe. Disse var blevet indført på baggrund af erfaringer fra sidste års studie-
start. Uddannelsesnævnet roste det velstruktureret program og var meget tilfredse med indholdet. 
Der blev forslået, at de officielle punkter i programmet og de uofficielle punkter i programmet 
kunne blive farvekodet ift. at tydeliggøre dette. Dernæst blev det forslået, at de fælles studenteror-
ganer på AU (f.eks. Arts-rådet) også kunne introduceres i studiestarten.  
 
Filosofi 
Rosa Jensen præsenterede studiestartsprogrammet for filosofi. Ligesom på idéhistorie har man 
også kun lokaler 2 dage på AU. Der blev forslået, at de officielle punkter i programmet og de uoffici-
elle punkter i programmet kunne blive farvekodet ift. at tydeliggøre dette. Dernæst blev det forslået, 
at de fælles studenterorganer på AU (f.eks. Arts-rådet) også kunne introduceres i studiestarten.  
 
Uddannelsesnævnet godkendte begge introprogrammer.  

7. Fremtidige punkter på UN 
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UN drøfter om der er forslag til fremtidige dagsordenspunkter: 

 
Punkterne til foråret 2021 blev besluttet at udskyde til efteråret 2021.  
 

8. Eventuelt 
• Udflytning af uddannelser 

Der har gået rygter om, at drøftelsen om udflytning af uddannelser evt. kan betyde ændring i di-
mensioneringen på uddannelser med høj ledighed. 
 
Mødet blev hævet 09.08.  

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 2021 

Feedback-ordningen på AFI 
- Hvilke typer feedback bliver der anvendt 
- Hvordan fungerer de forskellige feedbackformer? 

Efteråret 2021 

Anonymisering af eksamensopgaver 2021 
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