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Mødedato: 27. januar 2021 09.30-11.30 
Mødested: Zoom 
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde AFI 
 
 Deltagere:  
Afgående medlemmer: Casper Andersen, Morten Dige, Naja Rathje Lennert (filosofi, 
næstforperson), Kathrine Pedersen 
Tiltrædende medlemmer: Jacob Busch (forperson), Mikkel Thorup, Asbjørn Steglich-
Petersen 
Observatører: Bjørn Korsgaard (studenterstudievejleder), Arendse Wenzel Måge (stu-
denterstudievejleder), Christian Hansen (SNUK, ref.), Anne Marie Olesen, Mette Peder-
sen, Naja Rathje Lennert, Kathrine Pedersen 
 
Afbud: Nellie Frausing Hauge, Morten Haugaard, Christian O. Christiansen, Anne Marie 
Olesen 
 
REFERAT 
 

1. Valg af mødeleder 
Jacob Busch blev valgt som mødeleder. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.  
 

3. Konstituering af uddannelsesnævnet 
Ifølge forretningsorden for UN ved Institut for Kultur og Samfund (Bilag 3.1) skal UN konstituere 
sig senest på det første møde efter nyvalg. Forperson vælges blandt VIP-medlemmerne. Næstfor-
person vælges blandt studentermedlemmerne. Forperson og næstforperson udgør forpersonskabet.  
I forbindelse med konstitueringen afklares fordelingen mellem UN-medlemmer og suppleanter. 
Valgte medlemmer til studienævnet er fødte medlemmer af UN.  
Instituttet har angivet antal medlemmer i hvert UN. I UN for filosofi og idéhistorie er der 4 VIP og 
4 studerende.  Christian Hansen gav en kort præsentation af UN’s arbejde. Det blev orienteret, at 
UN-møder er åbne og alle er velkommen. 
Jacob Busch blev genvalgt som formand. Naja Rathje Lennert blev genvalgt som ”uformel” næstfor-
mand. Grunden til at posten er uformel, er, at der formelt ikke er valgt nogle studerende ind. Det 
blev aftalt, at studerende møder op og skriver til uddannelsesnævnssekretær Christian Hansen, hvis 
de deltager fast i møderne. 
 

4. Orienteringspunkter 
4.1 Nyt fra fagrådet 

Fagrådet er en repræsentantskab for studerende, så de kan få en stemme ind i Uddannelsesnævnet. 
Idéhistorie: 
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Der har været afholdt møde. På mødet er der blevet drøftet online-undervisning. De stude-
rende var overordnet tilfreds med online-undervisning, men savner information om, at de 
kan kontakte undervisere ved tvivl. De studerende synes, at blended learning fungerer dår-
ligt og at de hellere vil have ren online-undervisning eller ren fysisk undervisning frem for 
blended, da det er svært at følge med hjemmefra. Derudover synes de studerende, at der 
mangler generel information fra AU ift. situationen på AU, også selvom der ikke er nye ny-
heder. Derudover har der været arbejdet meget med sociale elementer i instruktorunder-
visningen, f.eks. virtuel fredagsøl, kahoot, social snak om gode oplevelser, etc. Det har fun-
geret rigtig godt omstændighederne taget i betragtning.  
Casper Andersen fortalte, at han har været med til at afprøve et virtuelt tavlesystem, som 
hjalp med at skabe interaktion i plenumdrøftelser. Jacob Busch vil præsentere dette på næ-
ste afdelingsmøde ift. at høre om der er flere interesseret.  
Der var et forslag om at arrangere årgangsmøder på Zoom ift. at skabe sociale arrangemen-
ter på de forskellige årgange. Afdelingsleder undersøger muligheden for aflønning.  
 
Filosofi: 
Der har ikke været afholdt møde på filosofi. Der er arbejdet hårdt ift. at rekruttere nye 
medlemmer til fagrådet.  
 

4.2 Nyt fra studievejledningen 
Studievejledningen er i gang med at planlægge diverse arrangementer. I februar skal der afholdes 
infomøder om kandidatuddannelserne og tilvalgsdag. Derudover er der ved at blive planlagt U-
days, som skal foregå virtuelt i år.  
Derudover har der været en sag på bacheloruddannelsen i Idéhistorie, hvor der har været forvirring 
omkring abstract på Bachelorprojektet, hvilket resulterede i, at studerende fik 24 timer mere til at 
udarbejde et abstract. Afdelingsleder beklagede forløbet for de studerende og SNUK orienterede, at 
det er rettet i studieordningen. 
 

4.3 Nyt fra studienævnet 
• Link til studienævnsreferater  

Der var ingen emner fra studienævnet, som har afholdt konstituerende møde i januar. 
 

4.4 Nyt fra institutledelsen 
På sidste institutledelsesmøde var der besøg af Dansk Industri. Rapporten fr Dansk Industri viste at 
filosofi og idéhistorie har problemer med høj dimittendledighed. Afdelingsleder har forskellige for-
slag til strukturelle ændringer (f.eks. inddragelse af erhvervslivet og dimittender under uddannel-
sen). Der blev kommenteret at arbejdet med denne vil koste arbejdstimer, hvilket der i dag ikke bli-
ver aflønnet. Hvis der skal arbejdes med dette ville det kræve en konkret opbakning til at løfte initi-
ativet og det ville koste arbejdstimer. Afdelingsleder vil i samarbejde med Casper Andersen udar-
bejde et skriv om arbejdet.  
Derudover fyldte ligestilling på mødet. Dette fylder ift. at der en skæv fordeling ift. køn blandt de 
ansatte på Aarhus Universitet. Det blev orienteret, at fra 2022 kræver det et karaktergennemsnit på 
6,0 at blive optaget på BA uddannelser på ARTS i kvote 1. 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/kultur-og-samfund/
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4.5 Nyt fra afdelingslederen 

Der har været sygdom i afdelingen, hvilket har givet ekstra arbejdspres i forbindelse med 
afholdelse af eksamen. Derudover har det indflydelse på at undervisere er blevet flyttet 
rundt på fag på filosofi.  
 

4.6 Nyt fra ARTS studier 
Nyhedsbrev Arts studier januar 2021 er vedhæftet til mødet.  
 

5. Fælles spilleunivers for studerende 
Der er stillet et forslag om at udvikle et fælles spilleunivers for studerende. Forperson og 
næstforperson præsenterer idéen på mødet. Prorektor Berit Eika støtter op om forslaget, 
men vil have nogle personer, som er ansvarlige for at løbe med opgaven. Et forslag var at 
høre fredagsbaren om de vil stå for at afholde nogle arrangementer, da de har erfaring med 
at afholde game shows. Dette støtte uddannelsesnævnet op omkring. 
 

6. Kvalitet af kopieret tekster  
Der har været rettet henvendelse fra en studerende om, at kvaliteten af kopieret tekster er svin-
gende, hvilket gør, at hjælpeprogrammer for ordblinde/synshandikap har svært ved at læse tek-
sterne højt.  
Jacob Busch har haft kontakt med pædagogiske center på AU, der fortalte, at hovedudfordringen 
for programmerne er, hvis teksterne er uploadet i billedformater frem for tekstformater.  
Det blev forslået at opfordre underviserne til at være opmærksomme på problemstillingen og 
tjekke, hvad formater pensummet er tilgængeligt i.  
 

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

 
8. Eventuelt 

Der var intet under eventuelt.  
 
Mødet blev hævet 11.05. 

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. 

Foråret 2021 

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

Foråret 2021 
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