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Møde den: 18. december 2019 kl. 12.30-14.00 
Lokale 516 Bygning 1461 
Uddannelsesnævnsmøde Historie og Klassiske Studier 
 
Deltagere:  
Undervisere: Mary Hilson (afdelingsleder og UN-forperson, his), Jeppe Büchert Netter-
støm (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), Sofie Skipper Lauritzen (studievejleder, ks), 
Anna Sønnichsen (afdelingskoordinator), Martin Skovsgaard Nielsen (Arts Studier, refe-
rent). 
 
Fraværende:  
Joachim Holmen Frost (his), Victor Duus Drewsen (his), Mikkel Bang Maesen (his), Fre-
derik Neujahr Madsen (studievejleder, 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. Undervisningsevaluering efterår 2019 

8. UN-spørgsmål til undervisningsevaluering forår 2020 

9. Aftagerpanel 

10. Læsning af tyske tekster for studerende 

11. Forslag til kommende møder 
11.1 Forslag til kommende UN-møder 
11.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 

12. Evt. 
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REFERAT 
1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
2. Opfølgning fra sidste UN-møde 
Opfølgning på studieordningsændringer: 
 
Følgende ændringer indstillet til SN blev godkendt: 

• Specialeforberedende forløb (KA Historie) – ændringer til omprøvetekst. 
• Kildeintroducerende emne (BA Historie) – gruppeeksamen: grupperne skal 

dannes af 1-3 personer med en maksimal eksaminationstid af 70 minutter. 
• Kildenært emne (BA Historie) – øget tydelighed i fagets struktur herunder 

især ”arkivugen”. 
 
Klassisk arkæologi frafaldt forslag til ændring af Romersk kernefag. 
 
Verdenshistorie og Danmarkshistorie 1 (BA Historie):  
Prodekanen har besluttet, at studieordningen skal ændres, så den træder i kraft i ef-
teråret 2020. SNUK kontakter Historie i løbet af januar og påbegynder processen. UN 
afventer afklaring på, hvordan processen bliver. 
 
Simon Kjærsgaard var ansat i 2½ måned i efteråret for at arbejde med den elektroni-
ske eksamen og spørgsmål til den. Der er blevet givet midler til at ansætte en viden-
skabelig assistent i foråret til at arbejde videre med eksamensspørgsmålene.  
Der er stadig mange spørgsmål, der skal afklares. CUDiM bistår i arbejdet med eksa-
menen og studieordningen. 
Det er vigtigt at sikre kvaliteten. Afdelingen sætter stor pris på de studerendes enga-
gement i processen. 
 
UN udtrykker utilfredshed med de modsatrettede udmeldinger fra SNUK og dekana-
tet som har kompliceret processen unødigt. Konsekvensen af det har været unødven-
dig forvirring og potentiel forsinkelse, hvilket er meget utilfredsstillende.  
 
3. Nyt fra fagene 
Intet nyt fra fagene 
 
4. Nyt fra de studerende 
KS: 
Intet nyt. 
 
Historie:  
Processen med forberedelse af Fællesfaglig dag i foråret 2020 går som den skal. 
 
5. Nyt fra studievejlederne 
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Studievejlederne holder juleferie fra d. 20. december. 
 
6. Nyt fra Arts studier 
Nyhedsbrev for december 2019: 
 
Uddannelsesdagen 2020 
Alle medarbejdere og studerende på Arts er inviteret til Arts Uddannelsesdag, der i år 
sætter fokus på det faglige og sociale studiemiljø under temaet ”Studieglæde”. 
Uddannelsesdagen afholdes den 25. februar 2020 kl. 10.15-16.00 i Centralværkstedet 
og der vil snarest komme et link til tilmelding på både Arts’ studieportal og Arts’ 
medarbejderportal. 
 
Indhentning af beskrivelser til valgfag og fag med skiftende emner for ef-
teråret 2020.  
UVAEKA udsender i december skabeloner for indhentning af valgfag og fag med skif-
tende emner som skal udfyldes af afdelingsledere/undervisere senest 1. marts. 
Beskrivelser af valgfag og fag med skiftende emner indhentes via en skabelon som har 
til formål at sikre indhentning af det rette indhold til kursuskataloget tids nok til, at 
de studerende kan orientere sig i kurset 1 måned inden deres tilmeldingsperiode 1.-5. 
maj. Skabelonen er forudfyldt med information fra studieordningen, hvilket forhå-
bentligt bidrager til en forenklet proces, hvor det er tydeligt for undervisere, hvilken 
information som yderligere skal udfyldes. 
 
7. Undervisningsevaluering efterår 2019 
Fristen for at indsende evalueringer er d. 20. dec., så alle evalueringerne var ikke 
kommet ved mødets afholdelse. 
Anna Sønnichsen sender et opsummerende notat for alle evalueringerne i januar. UN 
behandler evalueringerne i en mail-høring i januar. 
 
Kommentarer til de evalueringer, der er kommet på mødedagen: 
 
KS: 
Evalueringerne ser fine ud. De, der er blevet sendt ud indtil nu, er tilfredsstillende. 
 
Studium generale – Spørgsmål om elektroniske værktøjer: Da der ikke bliver brugt 
elektroniske værktøjer, er det en fejl, at spørgsmålet er kommet med. Det er svært at 
sige, hvor og hvorfor fejlen er opstået.  
 
Historie: 
Evalueringerne ser generelt ud til at være fine. 
 
8. UN-spørgsmål til undervisningsevaluering forår 2020   
UN drøfter og beslutter spørgsmål til forårets undervisningsevaluering.  
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UN har mulighed for at vælge nogle obligatoriske spørgsmål på uddannelsesniveau – 
ud over det obligatoriske AU- spørgsmål og evt. studienævnets obligatoriske SN-
spørgsmål. Disse spørgsmål vil dermed være med i alle undervisningsevalueringerne 
på uddannelsen. Spørgsmål vælges fra spørgsmålsbanken. 
PÅ IKS er der ingen obligatoriske SN-spørgsmål. 
 
I efteråret tilføjedes to spørgsmål (jf. referat for UN-møde d. 18. september 2019): 

AR-DPU-SN009:  
Hvor mange timer har du typisk brugt på dette kursus/modul om ugen på 
forberedelse, inklusiv læsegruppe og opgaver 
< 5 timer|> 5 timer|> 10 timer|> 15 timer|> 20 timer 

AR-027: 
Jeg har deltaget aktivt og regelmæssigt i undervisningen 
Enig| Delvist enig| Hverken-eller| Delvist uenig| Uenig 

 
Beslutning:  
UN besluttede at benytte de samme to spørgsmål i forårets evalueringer. 
 
9. Aftagerpanel 
Der skal findes 2 studenterrepræsentanter til aftagerpanelet d. 22. april 2020. 
Aftagerpanelet holder møder med repræsentanter for aftagere af afdelingens dimit-
tender. Der skulle have været i møde i efteråret, men det blev aflyst. Der afholdes et 
møde d. 22. april 2020, og der skal findes to studenterrepræsentanter. 
Emnet for mødet bliver speciale, så det vil være godt, at finde studerende, der er nået 
til den del af deres uddannelse.  
 
10. Læsning af tyske tekster for studerende 
Efter ønske fra UN, har der i efteråret 2019 været afholdt et forløb med læsning af ty-
ske tekster, særlig rettet mod studerende på historie og klassisk. 
Forløbet har desværre ikke haft særlig stor tilslutning fra studerende fra historie, men 
en del fra klassisk. 
Af personalemæssige årsager kan der først i januar tages stilling til en evt gentagelse. 
Er UN interesseret i at forløbet gentages, hvis det er muligt? (Tilbagemelding til ud-
dannelseskonsulent Terkel Rørdam Sigh). 
 
Kurset har været efterspurgt af de studerende på KS, og KS vil gerne have at det gen-
tages.  
I efteråret har det været lidt presset, så det vil være at foretrække, hvis det afholdes i 
foråret. Det skal helst ligge om eftermiddagen, så det ikke kolliderer med anden un-
dervisning.  
Det skal være mere officielt og må meget gerne komme i Timeplanner. Det har ikke 
været optimalt, at der er blevet kommunikeret via Facebook. 
Opbakningen fra de studerende har været meget svingende i løbet af semestret. Sær-
ligt i begyndelsen af semestret var der god tilslutning. Der har væres flest deltagere 
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fra KS, men kun få fra Historie. De historiestuderende møder ikke tysk regelmæssigt 
på studiet. 
Fagrådet på Historie undersøger opbakningen blandt de historiestuderende. 
 
Historie støtter initiativet, men tysk er ikke længere et krav på studiet. I forbindelse 
med fri hjemmeopgaver o.l. kan det være nyttigt for historiestuderende at kunne tysk. 
 
Beslutning: 
UN ønsker at få gentaget kurset. Mary Hilson giver Terkel Rørdam Sigh besked om 
beslutningen. 
 
11. Forslag til kommende møder 
11.1 Forslag til kommende UN-møder 

Forslag til punkter til UN-møde den 22. februar 2020 
• Konstituering af nyt UN 
• Behandling af ansøgninger til midler til aktiviteter F20 
• Tilbagemelding fra behandling af studieordninger i dekanatet 

 
Forslag til punkter til UN-møde den 18. marts 2020 

•  
 
Forslag til punkter til UN-møde den 17. juni 2020 

• International udveksling 
 

 
11.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 
Ingen forslag. 
 
12. Evt. 
Opfølgning på den klage SN på opfordring af de studerende har sendt til Det Konge-
lige Bibliotek over varsling af lukning:  
Der er ikke kommet nogen respons fra biblioteket på klagen endnu. 
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