
 

 

 

 

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/ad

ministrationscenter-arts/arts-studier 

 

Referat 
 

Louise Wennemoes Hansen 

 

Dato: 28. april 2022 

 

Side 1/6 

ARTS 

AARHUS UNIVERSITET 

 

 

Mødedato: den 27. april 2022, kl. 13:00-15:00 

Mødested: bygning 1467 lokale 616 

Uddannelsesnævn for Filosofi og Idéhistorie 

Deltagere: 

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

Morten Haugaard Jeppesen, Mikkel Thorup. 

Studerende: Pernille Hedegaard, Mette Pedersen. 

Observatører: Andreas Beck Holm, Naja Rathje Lennert, Gertrud Hyltoft Thom-

sen (studenterstudievejleder), Louise Wennemoes Hansen (SNUK, referent). 

 

Afbud: Kathrine Pedersen, Sune With Tryk Christensen (UN-næstforperson). 

 
 

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 

Idéhistorie: 

Der har ikke været fagudvalgsmøde siden sidst, men Fagrådet på Idéhistorie øn-

skede at vide, om der planlægges fælles bachelorfejring til sommer. 

 

ASP tager fat i Kathrine Pedersen og Sune With Tryk Christensen ift. at planlægge 

en fælles BA-fejring, da dette ikke er besluttet eller planlagt endnu. ASP oriente-

rede i samme forbindelse, at specialestuderende efterspurgte en fest den dag, de 

afleverer specialet. Speciale-fejring bliver afholdt den 1. juni kl. 15 i fredagsbaren. 

Alle KA-studerende er inviteret. 

  

Filosofi: 

Fagrådet på Filosofi havde ligeledes ikke afholdt møde siden sidst. 

 
3.2 Nyt fra studievejledningen 

Studievejledningen orienterede UN om, at begge studievejledere stopper, og at der 

derfor afholdes ansættelsessamtaler i næste uge. De to nye studievejledere vil 

starte den 1. juni. Dog vil de nuværende studievejledere være involveret ifm. stu-

diestarten for at sikre en god studiestart. Derudover er studievejledningens kontor 

flyttet til at være tættere på de studerende, hvilket de var glade for.  



 

 
ARTS 

AARHUS UNIVERSITET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 2/6 Af afholdte arrangementer nævnte studievejledningen KA årgangsmøde og Karrie-

reveje i mandags, som begge blev oplevet positivt.  

Endvidere har studievejledningen været i dialog med ASP om et tydeligere samar-

bejde mellem afdelingen og studievejledningen, så de nye studievejledere får en 

bedre forståelse af, hvordan de kan bruge fagmiljøet, og omvendt.  

 

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 institutleder var fortrøstningsfuld ift. fremtiden trods de kon-

tinuerlige nedskæringer af studiepladser. Fra seneste institutledelsesmøde blev 

det bragt op, at der snart kommer en arbejdstidsaftale, der medvirker til, at tiden 

til at eksaminere opgaver vil blive sat op. Dette stiller dog studieledelsen med en 

udfordring ift. at finde disse timer fra andre steder/opgaver. Studieleder er derfor 

ved at gennemgå, hvor disse timer skal findes, og dermed hvilke opgaver skal ned-

justeres for at frigive timerne. Dette vil være et emne de næste par institutledelses-

møder.  

 

3.5 Nyt fra afdelingslederen 

ASP orienterede, at opgavebanken er åbnet i Brightspace. ASP opfordrede både 

studerende i UN og deres medstuderende til at indsende deres opgaver – og i den 

forbindelse påvirke studerende, der ikke nødvendigvis vil sende.  

ASP påpegede desuden, at det går fremad med KA-studieordningerne, og det for-

ventes, at der vil næste UN møde vil være noget at præsentere.  

 

3.6 Nyt fra Arts Studier 

 Nyhedsbrev Arts Studier april 2022 

 

UN blev orienteret om nyheder fra Arts Studier i april 2022. 

 

4. Årlig status 2022 (beslutningspunkt) 

Årlig status er en del af det løbende og uddannelsesnære kvalitetsarbejde 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 syste-

matisk 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.  

 

UN er det primære forum for den fagnære dialog. Afdelingsleder, UN-forperson og 

UN opfordres til i deres drøftelser at have fokus på, at: 
 genbesøge uddannelsernes handleplaner fra sidste kvalitetsår med op-

mærksomhed på 4 delpolitikområder mod tidligere 5 

 indtænke de fagnære handlinger man har indarbejdet i handleplaner for 
undervisningsmiljøvurderingen 

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/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/Interne_filer/Uddannelseskvalitetsprocesser_paa_Arts_2022.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/Interne_filer/Procesbeskrivelse_for_aarlig_status_Arts.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/Kvalitetspolitik/AU-Kvalitetspolitik_FINAL_310122.pdf
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Side 3/6  drøfte forskningsdækning af uddannelser, er der et tilstrækkeligt match 
mellem undervisernes forskningsområder og uddannelsens discipliner 
(bemandingsplaner) 

 være særligt opmærksom på indikator 7: Studieintensitet 

 gøre handleplanerne så konkrete som muligt 

 tage stilling til inden for hvilken realistisk tidshorisont de ønskede hand-
linger kan implementeres og gennemføres. 
 

Afdelingslederens og UNs opgaver: 
1. Afdelingsleder gør status på uddannelsernes handleplaner fra sidste år og 

denne status kvalificeres af UNs medlemmer:  

De handlinger, der er afsluttede, føres ind i feltet ”Status på afsluttede handlinger 

fra det seneste kvalitetsår”. UN drøfter på den baggrund, om der er afledte hand-

linger, der skal videreføres. De afledte handlinger føres ind i handleplanen for 

2022.  

 

Der følges desuden op på handlinger i den publicerede handleplan fra undervis-

ningsmiljøvurderingen, som UN behandlede den 29. september 2021. Den publi-

cerede handleplan kan findes via linket her: Godkendt handleplan for undervis-

ningsmiljøvurdering 2021 (se side 13-14). 

2. Afdelingsleder udarbejder et udkast til uddannelsernes handleplaner, som 
drøftes med UN. UN godkender handleplaner for hver enkelt uddannelse 
til indstilling til SN. 

Handleplanerne for 2022 er en forlængelse af de tidligere års kvalitetsarbejde, så 
de erfaringer, der løbende gøres på den enkelte uddannelse, bringes med ind i det 
nye kvalitetsår.  
 
Datagrundlaget kan ikke stå alene, det er derfor også vigtigt at konkret viden og 
erfaring vedr. uddannelserne nuancerer dialogen om uddannelseskvalitet. 
 

Årlig status gennemføres på UN-mødet i april og evt. i maj. Afdelingsleder kan på 

det første møde fremlægge forslag til handleplaner, som UN giver input til, og som 

godkendes på samme møde eller på det efterfølgende møde. De af UN indstillede 

handleplaner behandles i SN i juni. For uddannelser, der skal uddannelsesevalue-

res, arbejdes der med foreløbige handleplaner sideløbende med evalueringsrap-

porten.  

 
Årlig status – Filosofi: 

UN gennemgik 2021-handleplanerne for hhv. BA og KA Filosofi, og data fra 2022 

blev gennemgået via det udkast til 2022-handleplaner, som afdelingsleder havde 

udarbejdet til mødet: 

 

BA Filosofi: Gul indikator 1 førsteårsfrafald, de øvrige indikatorer var grønne. In-

dikatorerne blev drøftet. Derudover blev udkastet til 2022-handleplanen gennem-

gået og med enkelte justeringer blev den godkendt af UN. UN drøftede desuden, at 

tilføjelsen af de nye undervisningsspørgsmål om tonen blandt de studerende 

https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/campus/IKS_samlede_UVM_handleplaner_2021-2023.pdf
https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/campus/IKS_samlede_UVM_handleplaner_2021-2023.pdf
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Side 4/6 skulle indgå som en fokuseret handling for at se nærmere på studiemiljø og trivsel, 

dette var gældende for alle handleplanerne, ikke blot for BA Filosofi.   

 

KA Filosofi: Rød indikator 8 ledighed, de øvrige indikatorer var grønne. Indikato-

rerne blev drøftet. Derudover blev udkastet til 2022-handleplanen gennemgået. 

Det blev påpeget, at den nye studieordning forhåbentlig vil bidrage positivt til at 

sikre en fagligt stærk og sammenhængende uddannelse. Desuden blev det påpeget 

at fokusere på de studerende, der ikke kommer fra BA Filosofi, for at få dem bedre 

integreret i uddannelsen, bl.a. ved hjælp af en ”grønspættebog”, og der blev drøftet 

en eventuel overvejelse af en KA-mentorordning. VIP ønskede endvidere at drøfte 

nærmere på et afdelingsmøde, hvad et erhvervsspeciale er, så de får retningslin-

jerne genopfrisket. Med enkelte justeringer blev handleplanen godkendt af UN. 

 

Årlig status – Idéhistorie: 

UN gennemgik 2021-handleplanerne for hhv. BA og KA Idéhistorie, og data fra 

2022 blev gennemgået via det udkast til 2022-handleplaner, som afdelingsleder 

havde udarbejdet til mødet: 

 

BA Idéhistorie: Rød indikator 1 førsteårsfrafald, gul indikator 6c VIP-dækning, 

rød indikator 7 studieintensitet, rød indikator 8 ledighed, de øvrige indikatorer var 

grønne. Indikatorerne blev drøftet. Derudover blev udkastet til 2022-handlepla-

nen gennemgået. UN drøftede, om der var gjort noget særligt på Filosofi end Idé-

historie i forbindelse med førsteårsfrafald. Dette var der ikke et umiddelbart bud 

på andet end, at der var forskel på antallet af studerende, som kan påvirke tallene 

hurtigere jo lavere antallet er. Derudover påpegede VIP, at der i handleplanen 

også skulle tilføjes projektet om hjemmesiden idéhistoriker.dk, da denne gerne 

skulle spille ind i den gode studiestart. Med enkelte justeringer blev handleplanen 

godkendt af UN. 
 

KA Idéhistorie: Rød indikator 1 førsteårsfrafald, gul indikator 4 undervisnings-

evaluering, gul indikator 6c VIP-dækning, grøn indikator 2 studieprogression og 

indikator 3 planlagte timer, der var for lidt data på indikator 5a og 5b studiemiljø 

samt indikator 7 studieintensitet. Indikatorerne blev drøftet. Derudover blev ud-

kastet til 2022-handleplanen gennemgået. Det blev ligeledes her påpeget, at den 

nye studieordning forhåbentlig vil bidrage positivt til at sikre en fagligt stærk og 

sammenhængende uddannelse. Med enkelte justeringer blev handleplanen god-

kendt af UN. 

 

Årlig status – Masteruddannelserne: 

Det blev besluttet, at handleplanerne og data for hhv. MA Humanistisk sundheds-

videnskab og praksisudvikling (MHH) og MA Humanistisk organisationsudvikling 

(MHO) vil blive gennemgået på maj UN-mødet, hvor Anne Marie Olsen vil deltage 

i drøftelserne.  
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Side 5/6 Beslutning: 

UN besluttede hvilke handlinger, der skal prioriteres i handleplanerne for 2022 

for Filosofi og Idéhistorie på baggrund af sidste års handleplaner og uddannelser-

nes aktuelle status for indstilling af handleplanerne for 2022 til behandling i stu-

dienævnet. 

 

Opfølgning: 

Næste UN-møde vil MHH og MHO blive drøftet.  

Deadline for indsendelse af handleplaner til studienævnssekretæren på mail 

hach@au.dk er den 30. maj 2022 (de indstillede handleplaner behandles på SN-

mødet den 8. juni 2022). 

 

Bilag 4.1 Brev fra prodekanen kvalitetsåret 2022 

Bilag 4.2 Uddannelseskvalitetsprocesser på Arts 2022 

Bilag 4.3 Indikator- og grænseværdioversigt 

Bilag 4.4 UN AFI samlet indikatorkort 2022 

Bilag 4.5 Indikatorkort og baggrundsdata 2022 BA Filosofi 

Bilag 4.6 Indikatorkort og baggrundsdata 2022 KA Filosofi 

Bilag 4.7 Indikatorkort og baggrundsdata 2022 BA Idéhistorie 

Bilag 4.8 Indikatorkort og baggrundsdata 2022 KA Idéhistorie 

Bilag 4.9 Indikatorkort og baggrundsdata 2022 MHH 

Bilag 4.10 Indikatorkort og baggrundsdata 2022 MHO 

Bilag 4.11 Bemandingsplan E20F21 AFI 

Bilag 4.12 Godkendt handleplan 2021 BA Filosofi 

Bilag 4.13 Godkendt handleplan 2021 KA Filosofi 

Bilag 4.14 Godkendt handleplan 2021 BA Idéhistorie 

Bilag 4.15 Godkendt handleplan 2021 KA Idéhistorie 

Bilag 4.16 Godkendt handleplan 2021 MHH 

Bilag 4.17 Godkendt handleplan 2021 MHO 

Bilag 4.18 Samtaleguide til EVU 

Bilag 4.19 Handleplan skabelon 2022  

Bilag 4.20 Udkast handleplaner for Filosofi og Idéhistorie fra AL 

 

Links: 

Godkendt handleplan for undervisningsmiljøvurdering 2021 (se side 13-14)  
 

5. Overblik over mentorordninger (drøftelse) 

UN ønskede på forrige møde at skabe et overblik over de forskellige mentortilbud 

og forsøge at samle disse i en liste, dette skulle vendes under dette punkt.  

 

Dette punkt blev udskudt til maj UN-mødet. ASP vil undersøge, hvad ”Karriere-

mentorordning” for KA Idéhistorie dækker over. 

 

 

 

mailto:hach@au.dk
https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/campus/IKS_samlede_UVM_handleplaner_2021-2023.pdf


 

 
ARTS 

AARHUS UNIVERSITET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 6/6 6. Status på studieordningsarbejdet (orientering) 
UN skulle have modtaget en status på det igangsatte arbejde med at revidere stu-

dieordninger i afdelingen. Orienteringen blev udskudt og tages på næste møde. 

 

7. Fremtidige punkter på UN  

UN drøftede, om der er forslag til fremtidige dagsordenspunkter: 

 

 

8. Eventuelt  

Mødet blev hævet kl. 15.15.  

Forslag til dagsordenspunkter Evt. mødedato 

Drøftelse af ressourceforbruget ifm. undervisningsaktiviteter 

efter udspil fra institutledelsen på området.  

 

Efteråret 2022 

Opfølgning på feedback-ordningen Foråret 2022 

Drøftelse af hvordan undervisningsevalueringer skal håndte-

res, når holdtimer forestås af en underviser 

 

Maj/Juni 2022 

Input til forslag om kursus- og læseplan  

 

Maj/Juni 2022 

Drøftelse af hvordan UN vil råde over deres 20.000 kr.  

(aktivitetspuljemidler)  

 

Maj/Juni 2022 

Drøftelse af resultaterne for Danmarks Studieundersøgelse, 

Dimittend 1-2 års 2021 

 

Juni 2022 

Drøftelse af resultaterne for Danmarks Studieundersøgelse, 

Studiemiljø (SMU) 

 

Juni 2022 


