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 ARTS 
AARHUS UNIVERSITET 
 
 

Møde den: 23. oktober 2019 kl. 12.30-14.00 
Lokale 516 Bygning 1461 
Uddannelsesnævnsmøde Historie og Klassiske Studier 
 
Deltagere:  
Undervisere: Mary Hilson (afdelingsleder og UN-forperson, his), George Hinge (ks), 
Birte Poulsen (ks). 
Studerende: Jakob Hørgreen (his), Birgitte Desirée Pettersen (næstforperson, ks), Nadia 
Margrethe Andersen (ks). 
 
Observatører: Nina J. Kofoed (VIP, his), Victor Duus Drewsen (his), Mikkel Bang Maesen 
(his), Rasmus Elkjær Linnet (KS), Frederik Neujahr Madsen (studievejleder, his.), Anna 
Sønnichsen (afdelingskoordinator), Martin Skovsgaard Nielsen (Arts Studier, referent) 
Anders – suppleant for Joachim 
 
Fraværende:  
Joachim Holmen Frost (his), Sofie Skipper Lauritzen (studievejleder, ks), Jeppe Büchert 
Netterstøm (his). 
 
Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Opfølgning fra sidste UN-møde 

3. Nyt fra fagene 

4. Nyt fra de studerende 

5. Nyt fra studievejlederne 

6. Nyt fra Arts studier 

7. Valg 

8. Opfølgning på ansøgning om midler til aktiviteter 

9. Opfølgning fra arbejdsgruppen for best practice for vejledning 
for større skriftlige opgaver 

10. Mødeplan for UN i foråret 2020 

11. Studiestartsprøver på KA-uddannelser 

12. Godkendelse og indstilling af ændringer af studieordninger 

13. Internationalisering på historie 

14. Forslag til kommende møder 
14.1 Forslag til kommende UN-møder 
14.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 
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15. Evt. 
 
 
REFERAT 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt. 
 
2. Opfølgning fra sidste UN-møde 
Gruppeeksamen på kildeintroducerende emne: 
Som opfølgning på diskussionen på sidste UN-møde er næste års forløb for gruppe-
dannelse blevet diskuteret blandt underviserne. 
 
3. Nyt fra fagene 
KS:  
Ikke noget nyt. 
 
Historie: 
Ikke noget nyt. 
 
4. Nyt fra de studerende 
SN har på opfordring af de studerende sendt en klage til Det Kgl. Bibliotek over vars-
ling af lukning.  
 
Fra referatet for SN-mødet d. 9. oktober 2019: 

I forbindelse med, at Det Kongelige Bibliotek udskifter sit IT-system, er der 
begrænset adgang til deres tilbud. Informationen og processen for skiftet har 
været uhensigtsmæssig og mangelfuld, hvilket har skabt stor frustration for 
studerende, især dem som er i gang med deres bachelorprojekt. I forhold til 
kompensation til studerende, som er nødt til selv at købe bøger eller får bøder 
for at aflevere bøger for sent, kan Aarhus universitet intet gøre, da Det Konge-
lige Bibliotek er en selvstændig institution. I forhold til en eksamenssituation 
blev det forslået, at de studerende kan gøre opmærksom på problemstillingen 
i en fodnote ift. problemer med at anskaffe relevant materiale. Studienævnet 
besluttede at sende en klage til Det Kongelige Bibliotek.  

 
Historie: 
De studerende spurgte om den pågående valgproces. Det er ikke første gang, der er 
meget uklarhed om, hvordan valget foregår.  
Fagudvalget har nedsat en gruppe, som kan formidle information om valget til histo-
riestuderende.  
Fagudvalget vil opfordre universitet til at blive bedre til at informere om valget.  
Se også pt. 7 nedenfor. 
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5. Nyt fra studievejlederne 
Studievejledningerne har været ude med uformelle træffetider, bl.a. i kantinen. Det 
har været med blandet succes og skal evalueres. 
 
Kandidatdag afholdes d. 21. november.  
 
6. Nyt fra Arts studier 
Dekanatet på Arts og Arts Karriere inviterer til andet seminar om, hvordan vi kobler 
Arts uddannelser med omverdenen. Seminarrækken lægger op til arbejde og diskussion 
om, hvordan vi som fakultet bygger bro mellem uddannelse og arbejdsliv. I 
seminarrækken vil forskere, der arbejder med karriere, give deres input til, hvordan 
vi som ansatte på Arts, VIP’er og TAP’er, inkorporerer brobygningen i vores arbejde. 
Tilmeldingsfrist er d. 6. november. 
 
Mary Hilson sørger for, at invitationen sendes ud til alle medarbejdere. 

 
7. Valg 
Der afholdes valg på AU mandag d. 11. november til onsdag d. 20. november. Der er 
valg til Akademisk Råd, Bestyrelsen, Studienævn og Ph.d.-udvalg.  Frist for indsen-
delse af kandidatlister til valgsekretariatet er d. 28. oktober. 
 
Fagudvalget på Historie har nedsat en gruppe, som kan formidle information om valget til 
historiestuderende. Fagudvalget vil opfordre universitet til at blive bedre til at informere 
om valget. Nina Koefoed tilbyder at deltage i et informationsmøde for at fortælle de stude-
rende om universitetsvalget og de forskellige organer. Nina og Historisk Fagråd aftaler 
nærmere detaljer efter UN-mødet afsluttes.  
 
 
8. Opfølgning på ansøgning om midler til aktiviteter 
Efter det seneste møde blev en ekstra ansøgning modtaget. Pga. kort frist og ny pro-
cedure for ansøgning, foranlediget af SN’s beslutning om at placere aktivitetspuljens 
midler i afdelingsledernes kasser, blev denne ansøgning modtaget og godkendt ved en 
mailhøring. 
 
Det blev besluttet at UN skal også fremover godkender ansøgningerne. 
 
Frist for næste ansøgningsrunde er ved semesterstart F20: Mandag d. 3. februar 
2020. 
Ansøgningerne behandles på første UN-møde i semestret F20: Onsdag d. 19. februar 
2020. 
Ansøgninger sendes til UN-sekretær Martin Skovsgaard Nielsen på masn@au.dk. 
 
 

mailto:masn@au.dk
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9. Opfølgning fra arbejdsgruppen for best practice for vejledning for 
større skriftlige opgaver 

Dokumentet er tænkt til at bruges som forventningsafstemning for vejledere og stu-
derende til det første møde. Dokumentet er blevet oversat til engelsk. 
 
Dokumentet blev godkendt af UN. 

 
10. Mødeplan for UN i foråret 2020 
Fastlæggelse af UN-møder i F20: Tredje onsdag i måneden kl. 12.30-14 fastholdes 
som mødetidspunkt. 
Der afholdes ikke møde i januar.  
 
De øvrige datoer i det fremsendte forslag godkendes. 
 
11. Studiestartsprøver på KA-uddannelser 
Med den seneste kandidatadgangsbekendtgørelse er det blevet muligt at indføre 
studiestartsprøver på kandidatuddannelserne i lighed med dem, som Arts har haft 
på BA-uddannelserne siden 2015. 
På baggrund af studiestartsprøven er det muligt få et mere retvisende billede af op-
taget på kandidatuddannelserne og samtidig anvende studiestartsprøven til en sy-
stematisk forventningsafstemning med studerende om deres uddannelsesvalg og 
kommende tid som kandidatstuderende. Særligt i lyset af det udvidede retskrav er 
det interessant at følge udviklingen blandt studerendes overvejelser om studievalg 
for kandidatuddannelserne. 
Arts ønsker derfor at initiere en pilotundersøgelse af, hvordan studiestartsprøven 
på kandidatuddannelserne kan tage sig ud og hvilken effekt, de vil have. Den enkelte 
uddannelse kan for optaget 2020 vælge en af følgende tre modeller: 
 

1) Ingen studiestartsprøve 
2) En digital udgave, der håndteres af Arts Studier 
3) En fuld udgave med det formål at gøre studiestartsprøven til en meningsfuld 

studiestartsaktivitet, fx som en del af forventningsafstemningen med studerende 
 

UN bedes derfor inden udgangen af oktober melde tilbage til studieleder, hvilken af 
de tre modeller, der ønskes for afdelingens KA-uddannelser. 
 
Studienævn og uddannelsesnævn vil modtage en opsamling på pilotundersøgelsen i 
november-december 2020. 
 
Ideen til at indføre studiestartsprøver på kandidatuddannelserne er opstået på bag-
grund af det udvidede retskrav, da nogle studier har oplevet, at indskrevne stude-
rende ikke er mødt op på uddannelsen.  
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De studerende foreslog at studiestartsprøven bør indføres. Efter videre afklaring af et 
opfølgende spørgsmål er det besluttet at indføre nr. 2, dvs. en digital udgave der 
håndteres af Arts Studier, på samtlige uddannelse i Historie. På Klassiske studier væl-
ges mulighed 1, dvs. ingen studiestartsprøve.  

 
12. Godkendelse og indstilling af ændringer af studieordninger 
Der er to ændringsforslag til studieordninger på historie. Det er tekniske ændrings-
forslag: 

1. Specialeforberedende forløb (KA-ordning): ændringer til omprøvetekst.  
 
UN godkendte ændringsforslaget  
 
2. Kildeintroducerende emne (BA-ordning): gruppeeksamen: grupperne skal dan-

nes af 1-3 personer med en maksimal eksaminationstid af 70 minutter. 
 
UN godkendte ændringsforslaget. 
 
Processen for godkendelse af ændringer af studieordninger er herefter følgende: 
Forslagene behandles i Studienævnet i december. Ændringsforslag, der indstilles 
af Studienævnet til godkendelse, behandles derefter af Prodekanen for uddan-
nelse, der på vegne af Dekanatet skal godkende alle ændringer til studieordnin-
ger. Ændringer som godkendes af Dekanatet vil træde i kraft pr. 01.09.2020. 

 
13. Udveksling på historie og klassiske studier 
De studerende afholde et informationsmøde den 9/10 om international udveksling 
for 1. semesters studerende.  
Det blev drøftet om et lignende møde bør afholdes næste år, gerne i midten af sep-
tember. Information om udveksling skal også evt. sættes på programmet til introugen 
og kommuniceres videre til næste års cheftutorer.  
 
Opfølgning: International udveksling sættes på dagsordenen for UN-mødet i juni i 
2020. 
 
14. Forslag til kommende møder 
14.1 Forslag til kommende UN-møder 

Forslag til punkter til UN-møde den 20. november 2019 
• Erfaringer fra Arkivugen 
• IV-fag 
• Ændringer af studieordninger 

 
Forslag til punkter til UN-møde den 18. december 2019 

• Evaluering af undervisning 
 

14.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 
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15. Evt. 
Intet til eventuelt. 
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