
 
 

 
 

 

Tlf .: +45 8715 0000 
Studiecenter.arts.aarhus@au.dk 

www.au. 
 

 
 
 

 

Referat 
 

 

 
Uddannelsesnævn Historie 
og Klassiske Studier 
 
Dato: 29. april 2019 
 
Ref: Annike Vestergaard 
Martínez 
 
 

 
 
Side 1/6 

 

 ARTS 
AARHUS UNIVERSITET 
 
 

Møde den: 24. april 2019 kl. 12.30-14.00 
Lokale 516 Bygning 1461 
Uddannelsesnævnsmøde Historie og Klassiske Studier 
 
Deltagere:  
Undervisere: Niels Brimnes (afdelingsleder, his), Mary Hilson (his), Jeppe Büchert Net-
terstøm (his), George Hinge (ks), Birte Poulsen (ks). 
Studerende: Kasper Jacobsen (his), Joachim Holmen Frost (his), Birgitte Desirée Petter-
sen (ks), Nadia Margrethe Andersen (ks). 
Observatører: Rasmus Elkjær Linnet (suppleant, KS), Louisa Rosendal Poulsen 
(studievejleder, ks), Mathilde Reinecke Tellefsen (Studievejleder, his), Annike V. Martínez 
(Arts Studier, referent).  
 
Fraværende: Jakob Hørgreen (his), Anna Sønnichsen (afdelingskoordinator), 
 
 
Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Opfølgning på sidste UN-møde 

3. Nyt fra fagene 

4. Nyt fra de studerende 

5. Nyt fra studievejlederne 

6. Nyt fra Arts studier 

7. Status på sidste års handleplaner og uddannelsernes aktuelle 
status 

8. Beslutning om præsentation af rapport om 
fastholdelsesinitiativer 

9. Beslutning om længde på speciale, Klassisk filologi 

10. Samlæsning af kandidatemner på historie 

11. Fordeling af specialekarakter 

12. ECTS-deklarationen 

13. Evt. 

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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1. Godkendelse af dagsorden 
Rasmus Elkjær Linnet er valgt som suppleant på KS, og han deltog som observatør på 
mødet. 
Punkt om drøftelse af fordeling af specialekarakter og ECTS-deklaration blev tilføjet 
dagsordenen.  
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Opfølgning på sidste UN-møde 
Der blev tilføjet enkelte rettelser til referatet fra UN-mødet den 20. marts 2019. Det 
godkendte referat kan læses her. 
 
Afdelingsleder oplyste, at det er muligt, at en tyskkyndig underviser kan levere ikke 
ECTS-belagt undervisning til interesserede studerende på Arts. Studieleder har øn-
sket at få kontaktoplysninger på studerende, der vil være med til planlægningen af 
undervisningen. Alle de fire tilstedeværende studerende i UN ønsker at deltage. 
 
Beslutning 
Annike sender kontaktoplysningerne til Studieleder Liselotte Malmgart. 
 
3. Nyt fra fagene 
KS 
Den 14. juni afholdes underviserstudiedag på klassiske studier. 
 
HIS 
Der er udarbejdet nye retningslinjer på historie i forhold til, at der fremover ikke la-
ves censurstikprøver på praktikrapporter og praktikophold. 
De foreløbige tal tyder på, at der er flere ansøgere til IGH efter ”fordanskningen”. 
 
4. Nyt fra de studerende 
KS 
De studerende har drøftet studieintensitet på fagrådsmøde. Svarene fra ministeriets 
spørgeskemaundersøgelse kunne ikke genkendes af de studerende, der var tilstede. 
Forskellige tiltag er i gangsat, f.eks. flere sociale arrangementer hvori der ikke indgår 
alkohol. Instagram profil er desuden under udarbejdelse. 
 
HIS 
Der arbejdes på en tilvalgsdag i 2020. 
 
5. Nyt fra studievejlederne 
HIS 
Mathilde går på barsel og har sagt sin stilling som studievejleder op pr. 1. juli. Louisa 
har ligeledes sagt sin stilling op pr. 1. juli. Der holdes ansættelsessamtaler inden som-
merferien. 
  

http://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Kultur_og_Samfund/HIS_-_KS/Godkendt_referat_UN-moede_HIS-KS_200319.pdf
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6. Nyt fra Arts studier 
Annike orienterede kort fra nyhedsbrevet og oplyste derudover, at der kommer en ny 
SNUK sekretær efter ferien. 
 
7. Status på sidste års handleplaner og uddannelsernes aktuelle status 
Formålet med årlig status er, at uddannelsesnævnet, studienævnet og instituttet prio-
riterer de indsatsområder, afdelingen vil arbejde med fremadrettet for at forbedre ud-
dannelsens kvalitet jf. AUs kvalitetspolitik. Forudsætningen for prioriteringen er dels 
en status for tidligere prioriterede udviklingstiltag (handleplaner), dels en vurdering 
af uddannelsernes aktuelle status (indikatorkortene).  
Som optakt til årlig status, gør UN kort status på sidste års handleplaner og inddrager 
uddannelsernes aktuelle status (indikatorkort). På UN-mødet i maj drøftes handle-
planer for de enkelte uddannelser.  
 
KS BA og KA 
Indikator 1 – Førsteårsfrafald 
Rød indikator: Klassisk filologi BA. Positivt at færre er faldet fra, men det er måske 
ikke helt retvisende. 
 
Indikator 6c - VIP-dækning minimumstimer 
Gul indikator: Græsk BA, Klassisk filologi BA og Latin BA.  
Tallene er fra E17 og F18, og der er taget hånd om en bedre bemanding, da der opret-
tes en ny VIP-stilling til efteråret. 
 
Indikator 2 – Studieprogression 
Imponerende studieprogression for klassisk filologi BA, hvilket nok i høj grad skyl-
des, at der er givet en del merit. 
Græsk KA og Klassisk filologi KA går i gul, og det kan skyldes forsinkelse med specia-
let. 
 
De studerende på klassisk filologi efterspørger øget fokus på den sociale trivsel f.eks. 
mentorsamtaler. Frafald kan måske skyldes manglende trivsel. Opfordring til at der i 
handleplanen fortsat sættes fokus på trivsel. 
 
KLARK BA 
Indikator 1 - gul: Kæmper fortsat med førsteårsfrafald. Fortsat fokus i handleplanen 
på bedre beskrivelse af uddannelsen på hjemmesiden. 
Indikator 6c – VIP-dækningsgrad – gul. Fra e18 er der ansat en ekstra fast VIP. 
Indikator 7: Rød, 26.8 timer. Svært at genkende tallene fra ministeriets spørgeskema-
undersøgelse. Det handler i høj grad om italesættelse, ønsker at drøfte med de stude-
rende, hvad de lægger i spørgsmålet. Opfølgende undersøgelse kunne laves blandt de 
studerende.  
 

https://medarbejdere.au.dk/strategi/uddannelse/kvalitetsportalen/
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KLARK KA 
Usikkerhed i forhold til, hvorfor indikator 2 er gul. Studieprogressionen er faldet fra 
28.0 til 24,5 i dette års datapakker. 
 
HIS BA 
Indikator 1 – førsteårsfrafald går i gul og er stadig for højt, men det er svært at fore-
stille sig, at den kommer meget længere ned. Ændring af mentorordningen kan næv-
nes som et tiltag i handleplanen. Årgangskoordinatorer anvendes fortsat i forhold til 
at understøtte mindre frafald. 
AU laver nye generelle regler for kvote 2, som måske kan ændre billedet lidt. Historie 
kunne overveje at hæve indtaget via kvote 2, hvis man tror, at det vil understøtte 
bedre fastholdelse. Nødvendigt at se tal på om der reelt er en forbindelse mellem fra-
fald og kvote 1 og kvote 2, før man gør noget. 
 
Indikator 7 – studieintensitet går i gul (35,8 timer på BA og 35,5 på KA). De stude-
rende under- eller overbebyrdes ikke. Tallet er ifølge de studerende meget retvisende 
for en typisk uge, men ikke for eksamensperioden. Der bør arbejdes på at få den op 
på 37 timer. 
 
HIS KA 
Studieintensitet – gul, se ovenfor. 
Ledighed er rød, den er steget med 4,8 siden sidst. Fra 19,6 til 24,4. Billedet er kendt, 
der er en høj og stigende arbejdsløshed blandt historikerne. Dimensioneringen er 
fuld indfaset, og først om nogle år kan man se effekterne. Arbejdsmarkedet er presset.  
  
Generelt for UN 
Alt i alt kun 3 røde indikatorer, resten er grønt og gult. Meget positivt billede. 
 
Beslutning 
1. Fagkoordinatorerne udarbejder i samarbejde med kollegaer handleplaner for de-

res respektive uddannelser. Handleplanerne godkendes på næste UN-møde. 
2. Referatet vedhæftes bilag, der viser antal besvarelser for indikator 7 Studieinten-

sitet. 
3. Annike undersøger, om det er muligt at lave træk, der viser frafald fra historie 

fordelt på kvote 1 og kvote 2 ansøgere. 
 
8. Beslutning om præsentation af rapport om fastholdelsesinitiativer 
UN skal tage stilling til, om de på et senere møde, fx maj eller juni, er interesseret i at 
invitere Charlotte Møller Nygaard til at præsentere resultaterne i rapporten om fast-
holdelsesinitiativer.  
 
UN drøftede, om medlemmerne selv skal læse og drøfte rapporten, eller om man skal 
invitere Charlotte med på næste UN-møde for at holde et oplæg om fastholdelse. 
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Beslutning 
Annike kontakter Charlotte og hører, om hun kan deltage på næste møde i maj. 
 
9. Beslutning om længde på speciale, Klassisk filologi 
De studerende på Klassiske Studier har ønsket, at længden på specialet kortes ned fra 
60-80 til 50-70 sider. Den arkæologiske KA kan ikke behandles i dette UN, men UN 
skal tage stillingen til, om de kan acceptere, at specialet forkortes i den klassiske filo-
logisk 2019-ordning, der er under udarbejdelse. 
 
Beslutning 
UN besluttede, at længden på specialet på klassisk filologi kortes ned fra 60-80 til 50-
70 sider. Annike giver besked til studieordningsansvarlig hos SNUK 
 
10. Samlæsning af kandidatemner på historie 
I år har det været muligt at vælge International globale history som historisk kandi-
datemne. UN og medarbejderne ønsker ikke at lave en fast mulighed for sammenlæs-
ning. Emnerne tages i udgangspunktet hver for sig af hensyn til forskelle i faglige for-
udsætninger og kun i særlige ressourcemæssige situationer kan man beslutte, at det 
skal sammenlæses. 
 
Beslutning  
Afdelingslederen melder ønsket tilbage til Julie fra SNUK og Niels Lehnman. 
 
11. Fordeling af specialekarakter 
SN skal på deres maj møde drøfte fordelingen af specialekarakter, og alle UN er ble-
vet bedt om at forholde sig til, om fordeling af specialekarakter er noget, som deres 
censorkorps har påpeget eller ønsket skulle tages op. 
I dette UN har ingen censorkorps påpeget en skæv karakterfordeling. 
 
Beslutning 
Annike melder tilbage til SN-sekretæren, at ingen censorkorps i dette UN har påpeget 
en skæv karakterfordeling. 
 
12. ECTS-deklarationen 
SN har på deres møde den 10. april drøftet ECTS-deklarationen (30 ECTS = 820 ti-
mer). Det er uklart for de studerende, hvad det dækker over, og SN ønsker indstillin-
ger af pilotprojekt på UN/fag-niveau i forhold til, hvordan man bedre kan specificere, 
hvad studieaktivitet indebærer. 
 
Beslutning 
UN ønsker at vide mere, før de eventuelt kan indstille et pilotprojekt. 
 
13. Evt.  
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Der er trukket eksamensstatistik fordelt på køn på kurset Kildekritisk metode for 
V18-19 og de samme tal for Historisk metode 1 for V17-18 med henblik på at under-
søge om anonymiseringen af Kildekritisk metode har gjort en forskel i forhold til mu-
lig kønsbias. Af oversigten fremgår såvel beståelsesprocent som gennemsnit af karak-
terbedømte resultater fordelt på køn. 
Tallene er vedhæftet referatet. 
 
14. Forslag til kommende møder 
14.1 Forslag til kommende UN-møder 

 
Forslag til punkter til UN-møde den 15. maj 2019 

• Præsentation af rapport om fastholdelsesinitiativer v. Charlotte Møller 
Nygaard 

• Godkendelse af handleplaner 
• Drøftelse af diversitet – afventer information fra SN 
• Status på mentorordning 
• Evaluering af projektorienteret forløb 

 
Forslag til punkter til UN-møde den 19. juni 2019 

• Drøftelse af spørgsmål til efterårets undervisningsevaluering 
• Behandling af ansøgninger fra undervisere til aktivitetspuljen E19 

 
14.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 
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