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Mødedato: den 26. oktober 2022, kl. 13:00-15:00 

Mødested: hos Arts Studier i bygning 1443 lokale 340 

Uddannelsesnævn for Filosofi og Idéhistorie 

Deltagere: 

Undervisere: Asbjørn Steglich-Petersen (Afdelingsleder og UN-forperson),  

Raffaele Rodogno, Morten Haugaard Jeppesen. 

Studerende: Sune With Tryk Christensen (UN-næstforperson). 

Observatører: Louise Wennemoes Hansen (SNUK, referent). 

 

Afbud: Mikkel Thorup, Kathrine Holm Pedersen, Mette Pedersen, Pernille Hede-

gaard, Anne Marie Olesen. 

 
 

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 

Studerende orienterede, at fagrådet skal rebootes, da der ikke kommer nok delta-

gende til fagrådsmøderne trods meget kommunikation om møderne. Det blev 

drøftet, hvorvidt dette kan være et udtryk for, at de studerende ikke har problemer 

på uddannelserne, eller at de føler sig godt repræsenteret af de valgte studerende i 

UN. Dog ønskes der at gøres mere for at inddrage flere studerende, og særligt på 

studerende på de første semestre af bacheloruddannelserne. Fagrådet vil gerne 

deltage i forelæsninger og have hjælp fra afdelingsleder ift. mere at give yderligere 

information om fagrådets opgaver og relevans – eksempelvis blev det foreslået, at  

Filosofifagets metodik på BA Filosofi og Studium generale på BA Idéhistorie 

kunne være gode forelæsninger at deltage ifm. 1. semester-studerende. Det blev 

påpeget, at fagrådet skal tage fat på ASP inden de deltager i forelæsningerne, så de 

kan planlægge det bedst muligt. 

 

Derudover blev UN orienteret om, at der pga. misforståelser for sent blev indsendt 

en valgliste for de studerende til næste periode for Filosofi og Idéhistorie. Der er 

forsøgt at kontakte valgsekretariatet, som dog ikke kunne hjælpe med at oprette 

listen efter offentliggørelse af de indsendte lister, jf. følgende link: https://medar-

bejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hr/AU_Valg/2022/Kandidat-

listestillererapport_med_stillere_24.10.22.pdf  

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hr/AU_Valg/2022/Kandidatlistestillererapport_med_stillere_24.10.22.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hr/AU_Valg/2022/Kandidatlistestillererapport_med_stillere_24.10.22.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hr/AU_Valg/2022/Kandidatlistestillererapport_med_stillere_24.10.22.pdf
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Side 2/5 Det blev påpeget, at der ses et generelle udfordringer med opstilling af valget, og 

hvad der stemmes på til valget blandt studerende i afdelingen, da valget netop 

også er et valg til andet end blot studienævn (og uddannelsesnævn). 

 

Johannes Pold, Kathrine Holm Pedersen, Mette Pedersen og Sune With Tryk Chri-

stensen, som skulle have stået på valglisten, deltager derfor fra næste periode som 

observatører i uddannelsesnævnet, og der må af disse vælges en observatør til del-

tage i studienævnet på IKS. 

 
3.2  Nyt fra studievejledningen 

Intet nyt. 

 

3.3  Nyt fra studienævnet 

 Link til studienævnsreferater  

Der var ingen kommentarer til referatet fra studienævnet (SN IKS). 

 

3.4  Nyt fra institutledelsen 

ASP orienterede, at der fortsat er meget fokus på økonomien, og der forventes op-

følgninger fra instituttet og fakultetet i uge 43 eller 44. 

 

3.5  Nyt fra afdelingslederen 

ASP orienterede om, at deres projekt med alumneportrætter for både Idéhistorie 

og Filosofi er i gang. Det første alumneportræt er lavet, og ASP har yderligere fun-

det relevante personer at portrættere. Der arbejdes med at sprede portrætterne i 

forskellige fora online, som plakater og eventuelt som en folder. Det blev påpeget 

af UN, at studerende vil læse dem, hvis plakaterne hænges rundt i afdelingen. ASP 

nævnte, at projektet har flere målgrupper in mente; det skal 1) styrke fastholdel-

sen af studerende, 2) påvirke rekruttering inden de starter på studiet og 3) højne 

moralen blandt underviserne og studerende i afdelingen, da det vil være godt at se, 

hvad man kan arbejde med ud over at blive ph.d. og gymnasielærer.  

 

3.6  Nyt fra Arts Studier 

 Nyhedsbrev Arts Studier oktober 2022  
 

Nyheder fra Arts Studier blev gennemgået af Louise Wennemoes Hansen (LWH), 

herunder nyheden om at indmeldelse af IV-fag på IKK og IKS til E23/F24 er sat i 

gang. Hver afdelingsleder er i år ansvarlig for at indmelde:  

 2 kurser til E23, hvis afdelingens uddannelser har IV-fag i efteråret  

 1-2 kurser til F24, hvis afdelingens uddannelser har IV-fag i foråret  

 1 + 1 kursus til hhv. E23 og F24, hvis afdelingens uddannelser har IV-fag 

både efterår og forår  

Har man bemanding til at dublere eller melde flere ind end ovenstående, er det en 

mulighed. Deadline for indmelding er senest den 21. november 2022 via online 

formularen, hvor man også finder en oversigt over placeringen af IV-fag på de en-

kelte uddannelser. 

 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/kultur-og-samfund/
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/arts/underviserportalen/undervisning/collecting-proposals-for-internationalisation-electives
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/arts/underviserportalen/undervisning/collecting-proposals-for-internationalisation-electives
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Side 3/5 4. Godkendelse og indstilling af nye studieordninger (beslutnings-

punkt) 

UN skulle behandle, godkende og indstille nye studieordninger til 2023:  

Der er tale om nye studieordninger på Kandidatuddannelsen i og Kandidattilval-

get i filosofi og på Kandidatuddannelsen i og Kandidattilvalget i idéhistorie.  

 

Beslutning: 

UN godkendte og indstillede nye studieordninger til behandling på SN-mødet i 

november. 

 

Bilag 4.1 Indstillingsskema KA og KATV Filosofi 2023 

Bilag 4.2 KA Filosofi 2023 

Bilag 4.3 KATV Filosofi 2023 

Bilag 4.4 Indstillingsskema KA og KATV Idéhistorie 2023 

Bilag 4.5 KA Idéhistorie 2023 

Bilag 4.6 KATV Idéhistorie 2023 

 

5. Godkendelse og indstilling af studieordningsændringer (beslut-

ningspunkt) 

UN skulle behandle, godkende og indstille forslag til studieordningsændringer:  

Der indstilles om en ændring til Modul 3 Teknologi, innovation og professionali-

sering som drivkræfter i organisationsudvikling på Masteruddannelsen i huma-

nistisk organisationsudvikling (MHO). 

 

Beslutning: 

UN godkendte og indstillede forslag til studieordningsændringer til behandling på 

SN-mødet i november. 

 

Bilag 5.1 Studieordningsændring MHO Modul 3 
 

6. Indstilling af to undervisere til underviserprisen 2023 (beslut-

ningspunkt) 

UN blev bedt om at indstille egnede kandidater til undervisningsprisen 2023. Der 

efterspørges både kvindelige og mandlige kandidater. Indstillingen af kandidater 

foretages ud fra vurderingskriterierne, der kan ses i det medsendte bilag til punk-

tet. Jf. bilaget, skal der ifm. indstillingen medsendes en indstillingstekst pr. kandi-

dat på max 4.800 tegn inkl. mellemrum, der skal beskrive, hvordan de indstillede 

kandidater opfylder alle 6 kriterier. 

 

Proces: 

 På UN-møder i oktober/start november 2022 indstilles kandidater fra IKS 

(hhv. en kvinde og en mand); der findes op til to kandidater pr. UN 

 På SN-mødet den 9. november 2022 indstilles to kandidater (en kvinde og 

en mand) som SN’s bud til prisen 
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Side 4/5  Fakultetsledelsen vil den 24. november behandle forslagene og udvælge 

hvilke, der bliver sendt videre til uddannelsesudvalget for deres endelige 

udvælgelse den 6. december 

 De endelige modtagere af Undervisningsprisen 2023 offentliggøres i for-

bindelse med en prisuddeling i juni 2023. 

 

Beslutning: 

UN vurderede, at det var for kort frist til at beslutte og indstille undervisere til pri-

sen 2023 ud fra de stillede kriterier i bilaget, trods UN gerne ville anerkende un-

derviserne i afdelingen. Der indstilles derfor ingen undervisere fra Afdelingen for 

Filosofi og Idéhistorie i år. 

 

Bilag 6.1 Proces for national undervisningspris 2023 

 
7. Mødeplan for 2023 (beslutningspunkt)  

UN skal planlægge møder i 2023, da sidste planlagte møde er 30. november 2022. 

UN skal vurdere, om møderne fortsat skal placeres sidste onsdag i måneden, og 

om de skal vare 2 timer, samt i hvilket tidsrum de skal placeres (evt. fortsat kl. 13-

15). Møderne afholdes så vidt muligt i 1467-616. Der foreslås følgende datoer: 

 Den 25. januar 2023 (konstituering af nyt UN) 

 Den 22. februar 2023  

 Den 29. marts 2023 

 Den 26. april 2023 

 Den 31. maj 2023 

 Den 28. juni 2023 

 Den 30. august 2023 

 Den 27. september 2023 

 Den 25. oktober 2023 

 Den 29. november 2023 

 

Beslutning: 

UN besluttede ovenstående forslag til mødedatoer i 2023. 

 

Opfølgning: 

LWH booker møderne i kalenderen efter UN-mødet.  

 

8. Status: Valg på AU (orientering) 

UN blev orienteret om hvordan AU valgrekrutteringen og opstillingslisten er gået 

fra den ansvarlige studerende. Frist for opstilling af kandidater var den 14. oktober 

2022 kl. 12.00. Valget til nævn (SN IKS og UN) for perioden februar 2023 til ja-

nuar 2024 finder sted den 14. november kl. 9.00 til den 17. november 2022 kl. 

16.00. I 2022 er det kun studerende, som er på valg.  

 

Status og orientering om valglisten blev givet under punkt 3.1. 
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Side 5/5 
9. Fremtidige punkter på UN  

UN drøftede, om der er forslag til fremtidige dagsordenspunkter: 
 

 

10. Eventuelt  

I forbindelse med fjernelse af forudsætningskrav ønskede ASP sparring ift. eksa-

mensformen på Filosofihistorie 1 på BA Filosofi. Pt. er eksamensformen følgende: 

 
Forudsætning for deltagelse i prøven er aktiv undervisningsdeltagelse, jf. studie-
ordningens afsnit 2.1, herunder aflevering og godkendelse af et antal opgaver, 
som underviser stiller i Brightspace i løbet af semestret. 
 
Prøven aflægges som en bunden hjemmeopgave på maks. 5 normalsider. Varig-
hed: 7 dage. 

 

ASP orienterede, at ved fjernelse af forudsætningskravsopgaverne vil sidetallet til 

eksamenen være for lidt. ASP har overvejet at lave eksamenen mundtligt, og ville 

derfor gerne drøfte dette forslag med UN. 

 

Der blev af UN fremlagt forskellige synspunkter på forslaget:  

 

Blandt andet kunne sideantallet sættes op eller lave eksamenen om til en portfolio, 

hvis eksamenen fortsat skulle være skriftlig.  

Såfremt det laves om til en mundtlig, blev der drøftet, hvorvidt det var en fordel 

eller ulempe, at de studerende kender til eksamensspørgsmålene på forhånd. Ek-

samensspørgsmålene skulle da være brede, så de ikke ville påvirke, at undervis-

ningen skulle blive for eksamensfikseret. Det blev påpeget, det kunne hjælpe på 

variation af prøveformer på 1. semester, da der ellers er tre skriftlige eksamener. 

Derudover blev det ikke vurderet til, at arbejdsbyrden ville ændre sig betragteligt, 

såfremt det var en mundtlig frem for nuværende eksamensform.  

På Idéhistorie har man en eksamenen med mundtlig med synopsis som et alterna-

tivt forslag, hvor man kunne arbejde med pensum og problemformulering inden 

eksamenen, og til den mundtlige eksamenen blive udprøvet i yderligere pensum 

fra faget. 

 

ASP takkede UN for deres input og ville gå videre i dialog om eksamensformen 

med underviserne på faget. 

 

 

Mødet blev hævet kl. 14.27. 

Forslag til dagsordenspunkter Evt. mødedato 

Drøftelse af Vejledningsforløb til bachelorprojekt Foråret 2023 ifm. under-

visningsevaluering af E22 


