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Møde den: 20. februar 2019 kl. 12.30-14.00 
Lokale 516 Bygning 1461 
Uddannelsesnævnsmøde Historie og Klassiske Studier 
 
Deltagere:  
Undervisere: Niels Brimnes (afdelingsleder, his), Mary Hilson (his), George Hinge (ks), 
Birte Poulsen (ks). 
Studerende: Kasper Mølbæk Jacobsen (his), Joachim Holmen Frost (his), Jakob 
Hørgreen (his), Birgitte Desirée Pettersen (ks), Nadia Margrethe Andersen (ks). 
Observatører: Louisa Rosendal Poulsen (studievejleder, ks), Anna Sønnichsen (afdeling-
skoordinator), Annike V. Martínez (Arts Studier, referent).  
 
Fraværende: Jeppe Büchert Netterstøm (his), Mathilde Reinecke Tellefsen (Studievejle-
der, his) 
 
 
Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden og referat 

2. Konstituering 

3. Udpegning af VIP-suppleant til UN for Arkæologi og 
kulturarvsstudier 

4. Nyt fra fagene 

5. Nyt fra de studerende 

6. Nyt fra studievejlederne 

7. Nyt fra Arts studier 

8. Status på sammenlægning af uddannelser 

9. Drøftelse af ændring af mentorordning 

10. Drøftelse af BA-projektundervisning 

11. Drøftelse af samlæsning af emnefag på kandidaten 

12. Forslag til kommende møder 
12.1 Forslag til kommende UN-møder 
12.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 

13. Evt. 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat  
UN godkendte dagsorden til dagens møde og referatet fra mødet den 29. januar 2019 
samt fulgte op på referatet fra mødet den 29. januar 2019. 
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Ændring til referat 
Punkt 6. i referatet omkring uddannelsesevaluering E18 ændres til Opsamlingsnota-
tet blev godkendt under forudsætning af, at der tilføjes tekst om sammenlæsningen 
på Kulturhistorie. 
 
Opfølgning på referatet 
De studerende har tidligere efterspurgt retningslinjer for tutorer. Emnet blev drøftet på 
SN-mødet den 12. december, hvor følgende er taget til referat: 
Studiestartskoordinatorerne i VEST er i gang med at udvikle en tutorhåndbog til 
brug ved næste års studiestart. IDS forklarede, at tutorhåndbogen bliver et skriftligt 
redskab, som skal bruges til studiestarten i 2019. 
 
Beslutning 
Afdelingsleder undersøger status på tysk kursus ved SN/Nationalt Sprogcenter. 
 
2. Konstituering 
Ifølge forretningsorden § 7 skal UN konstituere sig på første møde efter nyvalg. 
Valgte medlemmer til studienævnet (Niels Brimnes og Birgitte Desirée Pettersen) er 
fødte medlemmer af UN. Formand vælges blandt VIP-medlemmerne. Næstformand 
vælges blandt studentermedlemmerne. Formand og næstformand udgør formandska-
bet.  
 
UN konstituerede sig som følger i 2019-2020: 

• VIP: Niels Brimnes (afdelingsleder, his, formand), Mary Hilson (his), Jeppe 
Büchert Netterstøm (his), George Hinge (ks), Birte Poulsen (ks). 

• Studerende: Birgitte Desirée Pettersen (ks, næstformand), Nadia Margrethe 
Andersen (ks), Kasper Mølbæk Jacobsen (his), Joachim Holmen Frost (his), 
Jakob Hørgreen (his). 

• Faste observatører: afdelingskoordinator, studentervejledere fra uddannel-
serne, SNUK-referent. 
 

Pr. 1. august er Mary Hilson ny afdelingsleder og der vil skulle findes en ny VIP-re-
præsentant i stedet for Niels Brimnes, der udtræder af UN. 

 
3. Udpegning af VIP-suppleant til UN for Arkæologi og kulturarvsstu-

dier 
Beslutning:  
Vinni Nørskov blev udpeget som VIP-suppleant. 
 
4. Nyt fra fagene 
• Faglig dag holdes på KS den 22. februar. 

 
• Afdelingsleder er ved at lægge sidste hånd på en mail til alle studerende på 6. seme-

ster omkring usikkerheden om sprog på IGH. 3 ud af 5 kurser undervises fremover på 
engelsk, de resterende 2 på dansk. Det vil være muligt i de fleste fag at aflægge eksa-
men på dansk, dog vil der muligvis være et fag, hvor eksamen skal aflægges på en-
gelsk. Der lægges op til, at studerende i foråret inviteres til dialogmøde om fremtiden 
for IGH.  

 
 

http://studerende.au.dk/fileadmin/user_upload/Forretningsorden_for_UN_IKS__01.02.2017.pdf


 
 

  
  

Side 3/5 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

 

• Cheftutorstillingerne er slået op. Ansøgningsfristen er den 25. februar. De studerende 
opfordres til at søge. 
 

• Dansk Magisterforening må ikke længere indgå sponsoraftaler i forbindelse med in-
trougen. Universitet har indvilliget i at betale for de T-shirts, som Magisterforeningen 
tidligere har betalt for.  
 

• Opsamling, drøftelse af praksis for Studium Generale i SN, IKS 
Opsamlingen blev kort drøftet. Der holdes løbende øje med evalueringen af Studium 
Generale på historie. 
 

• Status på tilvalg 
Efter drøftelser i såvel studienævn på IKK og IKS og en behandling i fakultetets ud-
dannelsesudvalg har fakultetsledelsen besluttet at sætte gang i udviklingen af 15 nye 
tilvalg. Se fakultetsbeslutning om den fremtidige tilvalgsportefølje 
5 af de nye tilvalg er forankret på IKS, nemlig Global Challenges, Kønsstudier, Socio-
logi, Humanistisk organisationsudvikling og Humanistisk teknologiudvikling. Flere 
tilvalg vil blive samarbejder mellem flere afdelinger, og det er derfor ikke endelig af-
klaret hvilke UN, der får ansvar for de enkelte tilvalg.  
 

• Evaluering af undervisning E18 på SN-mødet den 13. februar 2019 
Notaterne blev taget til efterretning af SN. Den generelle svarprocent for den digitale 
undervisningsevaluering på IKS var igen steget for 6. sem. i træk (nu 60%).  
 

• Profilfaget ”Humanistisk innovation” 
På 3. semester KA kan man fremover vælge mellem: 
Projektorienteret forløb (30 ECTS) 
Profilfag (20 ECTS) + Specialeforberedende forløb (10 ECTS) 
Internationale valgfag (30 ECTS) 
Formålet med faget er at sætte den studerende i stand til at udvikle konkrete løs-
ningsforslag, hvor den studerende på et humanistisk, ansvarligt og analytisk grundlag 
udfordrer gældende forståelser og praksisser samt vurderer afledte konsekvenser af 
løsningsforslagene. Med udgangspunkt i en konkret, selvvalgt problemformulering 
lærer den studerende at tilrettelægge og deltage i kreative arbejdsprocesser. Den stu-
derende lærer desuden at deltage produktivt i problemløsende og tværfagligt samar-
bejde, herunder til selv at kunne bidrage ansvarsfuldt i processer og til udvikling af 
løsningsforslag. 
Faget blev behandlet på SN-møde den 13. februar og blev ikke godkendt i sin nuvæ-
rende form, f.eks. er den meget generisk. Fagbeskrivelsen revideres og behandles på 
næste SN-møde.  
 

• Faget ”Videnskabsteori og didaktik” 
Studienævnet på IKS har behandlet og godkendt en studieordningsændring vedr. fa-
get ”Videnskabsteori og didaktik”, der tilbydes de studerende med rammeudvidelse.  
Ændringerne er foretaget i forhold til fagets formål, faglige mål og prøveform.  

  
5. Nyt fra de studerende 
KS: Opfordrer de studerende til at snakke med undervisere, deres dør er åben. Opfordrer 
de studerende til, at man passer på hinanden set i lyset af en episode med stoffer på ke-
misk fredagsbar. 
Fælles faglig dag om den nye KA i Arkæologi er under udarbejdelse. 
 
HIS: Er i gang med at planlægge fælles faglig dag. 

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Arts/Fakultetsbelsutning_om_tilvalgsportefoelje.pdf
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De studerende er udfordret i forhold til tidsbegrænset parkering i Nobel og en meget høj 
parkeringsafgift. Birgitte sikrer, at udfordringen tages op på et kommende SN-møde. 
Udfordringer i fht. meget høje krav til aktiv deltagelse i et fag. De studerende ønsker en 
tidligere midtvejsevaluering så eventuelle ændringer kan iværksættes. De studerende taler 
selv med underviseren og beder om en tidlig mundtlig midtvejsevaluering. 
 
Beslutning 
Midtvejsevalueringspraksis drøftes på kommende medarbejdermøde, hvor man også gør 
opmærksom på, at det er muligt at afholde det før den 6. uge. 
 
6. Nyt fra studievejlederne 
Tilvalgsdag holdes den 21. februar. U-days afholdes d. 28. feb-2. marts.  
 
7. Nyt fra Arts studier 

• KA TV historie, korrekturlæsning i perioden 1.-12. marts. 
• Ny praksis omkring referater fra UN-møder 

o Skriftlig godkendelse af UN-referater inden for 14 dage efter UN-mødet. 
UN-sekretæren udsender inden for en uge efter UN-møderne et forelø-
bigt referat, der er godkendt af UN-formand/UN-næstformand. UN-se-
kretæren tager herefter imod rettelser til referatet og udsender godkendt 
referat inden for 14 dage efter UN-mødet. 

Beslutning 
UN godkendte den nye procedure for godkendelse af referater fra UN-møder. 
 
8. Status på sammenlægning af uddannelser 
Bachelor- og kandidatuddannelse i Klassisk filologi 
o SN´s behandling af forslag til studieordninger for BA og KA i klassisk filologi 

Studieordningerne for BA i klassisk filologi med de to specialiseringer og KA-TV i 
græsk blev godkendt med mindre ændringer (kræver ikke ny behandling i SN) og der-
efter indstillet til dekanens godkendelse. 
Studieordningen for KA i klassisk filologi blev godkendt og indstillet til dekanens god-
kendelse. 

 
Kandidatuddannelsen i Arkæologi 
o SN´s behandling af forslag om ændring af forretningsorden for UN 

Studienævnet har drøftet og godkendt UN for Historie og Klassiske studiers tilføjelse 
til sin forretningsorden, så det vil blive muligt at indsupplere officielle repræsentanter 
fra klassisk arkæologi til UN for Arkæologi og Kulturarvsstudier for på den måde at 
sikre repræsentation fra alle uddannelser med retskrav.  

o SN´s behandling af forslag til studieordning KA i arkæologi 
Studieordningen blev godkendt med mindre ændringer (kræver ikke ny behandling i 
SN) og indsendes derefter til dekanens godkendelse. 

 
9. Drøftelse af ændring af mentorordning 
De studerende er positivt indstillet over for, at man lader kandidat- og Ph.d. studerende 
indgå i ”mentorpuljen” sammen med studerende fra årgangen over.  
Det er dog nødvendigt med en bureaukratisk adskillelse mellem cheftutorer og mentorer. 
Ansvarlig for mentorordningen kunne være 1. semester koordinatoren i samarbejde med 
studievejlederen. 
 
Beslutning 
Afdelingsleder skriver et udkast, der beskriver praksis og roller på en ny mentorordning 
på historie. Udkastet rundsendes til UNs medlemmer, så det er muligt at drøfte det i fag-
rådet inden næste UN-møde den 20. marts.  
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10. Drøftelse af BA-projektundervisning 
Blandt de studerende er der utilfredshed med bachelorundervisningen, som kører på pe-
riodeinddelte hold. I undervisningen er der stor vægt på de studerende, der er usikre på 
emnevalg. Undervisningen er ikke altid så relevant for de studerende, der ved, hvad de vil. 
Der er desuden stor forskel på indholdet. Enkelte hold, hvor der er stort fokus på metode-
/proces, får meget gode evalueringer. 
De studerende foreslog om, man kunne lade de studerende melde deres titel ind og heref-
ter fordele dem på hold. Dette vil dog af hensyn til undervisningsplanlægningen kræve, at 
de studerende inden sommerferien kan komme med en titel. 
De studerende efterspurgte muligheden for at spørge de studerende om, hvad de ønsker i 
forhold til fremtidig BA-projektundervisning. 
Underviserne gjorde opmærksom på, at det kan være svært at vælge emne tidligt i forlø-
bet, og at ikke alt undervisning skal være procesorienteret men også emnenært. 
 
Beslutning 
De studerendes ønsker til BA-projektundervisningen drøftes på medarbejdermøde mhp at 
komme frem til mulige modeller, der kan præsenteres for de studerende. 
Afdelingslederen er ansvarlig for at skabe et overblik over BA-projekt titler i E18. 
Opfølgning sker på næste UN-møde. 
 
11. Drøftelse af samlæsning af emnefag på kandidaten 
Udskydes til næste møde. 
 
12. Forslag til kommende møder 
12.1 Forslag til kommende UN-møder 

Forslag til punkter til UN-møde den 20. marts 2019 
• UN spørgsmål i den digitale evaluering – nye eller genbrug? 
• Drøftelse af ændring af mentorordning 
• Drøftelse på BA-projektundervisningen 
• Drøftelse af samlæsning af emnefag på kandidaten 
 
 
Forslag til punkter til UN-møde den 24. april 2019 
• Årlig status og uddannelsesevaluering (datapakker og handleplaner) 
 
Forslag til punkter til UN-møde den 15. maj 2019 
• Årlig status og uddannelsesevaluering (datapakker og handleplaner) 
• Drøftelse af studiemiljøundersøgelse 
• Drøftelse af beskæftigelsesundersøgelse 
• Drøftelse af årsberetning fra censorformandskaberne 
• Mødeplan for E19 
 
Forslag til punkter til UN-møde den 19. juni 2019 
• Drøftelse af spørgsmål til efterårets undervisningsevaluering 

 
12.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 
 
13. Evt. 
Ingen bemærkninger. 
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