ARTS
AARHUS UNIVERSITET

Møde den: 18. september 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).
Studerende: Joachim Holmen Frost (his), Jakob Hørgreen (his), Birgitte Desirée Pettersen (næstformand, ks), Nadia Margrethe Andersen (ks).
Observatører: Nina J. Kofoed (VIP, his), Victor Duus Drewsen (his), Frederik Neujahr
Madsen (studievejleder, his.), Sofie Skipper Lauritzen (studievejleder, ks), Anna Sønnichsen (afdelingskoordinator), Martin Skovsgaard Nielsen (Arts Studier, referent).
Gæster:
Majken Sørensen (cheftutor, his), Oline Hintze (cheftutor, his), Gry Schack Petersen
(cheftutor, ks).
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Fraværende:
Jeppe Büchert Netterstøm (his), Birte Poulsen (ks), Mikkel Bang Maesen (his), Rasmus
Elkjær Linnet (ks).
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.

Evaluering af studiestart

8.

Studieordningsændringer

9.

Puljen til ekskursion

10. Opfølgning for arbejdsgruppen for best practice for vejledning
af større skriftlige opgaver
11. UN-spørgsmål til undervisningsevaluering efterår 2019
12. Evaluering af formen på dette års datamateriale (Power BI)
13. Kildeintroducerende emne – de studerendes erfaringer med
den nye prøveform (gruppeprøve)

Tlf.: +45 8715 0000
Studiecenter.arts.aarhus@au.dk
www.au.
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14. Orientering om studieordningsændringer i forhold til
interimlinje på KA-TV i historie
15. Forslag til kommende møder
15.1
Forslag til kommende UN-møder
15.2
Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN
16. Evt.

REFERAT
1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

2.

Opfølgning fra sidste UN-møde
Ikke noget på dette punkt

3.

Nyt fra fagene
KS:
Marianne Pade er kommet tilbage. Der er ansat en ny pr. 1. april 2020
Historie:
Forslag til AU Summer University om middelaldersprog for historikere. Middelalderlatin og Oldnordisk. Kursets titel er “Histories and Languages of the Viking
Age: Old Norse & Medieval Latin”.

4.

Nyt fra de studerene
KS:
Første fagrådsmøde afholdt i sidste uge (uge 37). Fint fremmøde med 8-10 nye
studerende. Mange gode ideer. I studiestartsugen er der blevet informeret om
fagrådet, hvilket er nyt.
Historie:
Der er blevet afholdt fagrådsmøde.
Fællesfaglig dag er under forberedelse. Den kommer til at ligge i februar eller
marts.
Introduktion til udveksling: Der har været meget kort varsel for ansøgninger.
Fagrådet mener, det vil være en god ide at få lavet en orienteringsdag så hurtigt
som muligt. Langtidsperspektiv: der skal kigges på, hvordan det skal udvikles.
Opfølgning:
Et møde skal planlægges snart med Mary, Joakim, og Birgitte?– en onsdag formiddag helst uge 41. Deltagelse af Lene Lykke Christensen?
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Bogformidlingen vil gerne have tre ugers varsel til at skaffe bøger til semesterstart. Kompendier kræver to ugers varsel til Stakbogladen.
Den gyldne Plov er blevet genopdaget og genoptages. Vil det være muligt med
sponsorering fra UN?
Beslutning:
Fagrådet skriver en mail til Mary om Den gyldne Plov.
5.

6.

Nyt fra studievejlederne
Historie:
Stort fremmøde til studiegruppeworkshops. Det har været svært at få feedback,
men som udgangspunkt har det været positivt.
Flere arrangementer er på vej.
Nyt fra Arts studier
- Bilag 6.1. 09 september 2019_Nyhedsbrev fra Arts Studier.
Kort orientering om den årlige opdatering af studieordninger foretaget af SNUK.

7.

Evaluering af studiestart
UN evaluerer studiestart med henblik på proaktive og optimerende tiltag til efterfølgende år.
Gæster: Cheftutorer gør status.
- Bilag 7.1. Sammenfatning af undervisningsevaluering F19 Historie
- Bilag 7.2. Sammenfatning af undervisningsevaluering F19 Klassiske studier
KS:
Rusugen er gået fint med mange deltagere, særligt de første dage.
Generelt fine evalueringer, men det er problematisk, at det kun er omkring halvdelen, der har svaret på evalueringerne.
Enkelte studerende har ikke følt sig set af tutorerne. Dette kan skyldes, at der har
været mange nye tutorer i år.
Bør det være en hel uge? Det kan overvejes at gøre programmet lidt kortere næste
år.
Tutorerne skriver lidt til de næste års tutorer om erfaringerne fra dette års studiestartsuge.
Historie:
Flere besvarelser end tidligere år. Dette skyldes nok, at de blev sat til at udfylde
dem samlet.
Generelt er der kommet fine tilbagemeldinger.
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Nogle tilvalgsstuderende har følt sig lidt oversete. Det er noget at være opmærksom på til næste år.
Alle de studerende har været glade for tutorerne.
Flere studerende har ønsket mere fagligt indhold.
8.

Studieordningsændringer
Orientering fra SNUK om proces for studieordningsændringer.
- Bilag 8.1. Proces for studieordningsændringer

9.

Puljen til ekskursion
Godkendelse af ansøgninger til midler fra puljen til ekskursioner.
- Bilag 9.1. Program_NCG_07.11.19
- Bilag 9.2. Budget_NCG_07.11.19
- Bilag 9.3. 14_09_19_Application_CTD_Classical_Studies
Ansøgningsfristen var kort denne gang. Den vil være længere fremover.
Puljen er årligt på 20.000 kr.
Beslutning:
Generelle principper for ansøgninger:
Undervisere får rejse betalt. Der afsættes 250. kr. pr. studerende og max 5.000
kr. pr. ansøgning.
De indkomne ansøgninger godkendes på de ovennævnte betingelser.

10. Opfølgning for arbejdsgruppen for best practice for vejledning af
større skriftlige opgaver
Status for arbejdsgruppen.
- Bilag 10.1. Guide til Best Practice ifm vejledning 2
Det er et vejledende dokument, som skal hjælpe med at sætte nogle rammer for
vejledning.
Hvad kan den studerende forvente af vejleder:
Den sidste sætningen kan tolkes, som at vejlederen ikke behøver at vejlede.
Dette er ikke tilfældet. Den studerende har et ansvar. Hvis vejlederen har ansvaret for den studerendes valg, skal den studerende også følge vejlederens beslutning. Sætningen sikrer den studerendes frihed.
Sætning kunne f.eks. rettes til:
I sidste ende vælger den studerende selv teori, metode, historiografisk kontekst
og empiriske cases.
Der tilføjes en sætning om mængden af sider, der skal læses.
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Beslutning:
Joachim og Mary arbejder videre med dokumentet og fremlægger det til godkendelse til næste UN-møde.
11. UN-spørgsmål til undervisningsevaluering efterår 2019
Uddannelsesnævnet har mulighed for at vælge nogle obligatoriske spørgsmål på
uddannelsesniveau – ud over de obligatoriske AU- spørgsmål og studienævnets
obligatoriske SN-spørgsmål. Disse spørgsmål vil dermed være med i alle undervisningsevalueringerne på uddannelsen.
Forslag til beslutning:
UN beslutter, om der skal sættes obligatoriske UN-spørgsmål på evalueringen.
- Bilag 11.1. Spørgsmålsbanken_270619
Beslutning:
UN ønsker at tilføje spørgsmålene:
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
12. Evaluering af formen på dette års datamateriale (Power BI)
Hvad tænker I om formen på dette års datamateriale (PowerBi)?
Har afdelingsledere og UN-forperson brugt Power Bi i forberedelse med årlig
status i UN?
Historie: Pga. afdelingslederskifte er det ikke været muligt at kommentere på PowerBi.
KS: Det er blevet brugt lidt. Godt med talmateriale og mulighed for at gå lidt dybere ned i materialet.
13. Kildeintroducerende emne – de studerendes erfaringer med den nye
prøveform (gruppeprøve)
Oplevelserne er meget positive. De studerende kan godt lide selv at vælge at gå til
eksamen i grupper, men der er bekymring over forskellige tilgange til gruppedannelse fra forskellige undervisere. Opfordringen fra de studerende er, at det
skal strømlines blandt underviserne.
Beslutning:
Forløbet gennemføres igen. Der diskuteres retningslinjer for underviserne i forhold til gruppedannelser.
Spørgsmålene ensrettes.
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14. Orientering om studieordningsændringer i forhold til interimlinje på
KA-TV i historie
Orientering fra SNUK.
15. Forslag til kommende møder
15.1 Forslag til kommende UN-møder
Forslag til punkter til UN-møde den 23. oktober 2019
• Internationalisering på historie – øget fokus på mulighederne
• Specialeformer – opsamling på drøftelser blandt studerende og medarbejdere
• Erfaringer fra Arkivugen
• Opfølgning for arbejdsgruppen for best practice for vejledning af større
skriftlige opgaver. Godkendelse af dokument.
Forslag til punkter til UN-møde den 20. november 2019
•
Forslag til punkter til UN-møde den 18. december 2019
•

15.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN
Evt.
Brandøvelse i 1461-1463 mandag den 16/9:
Alarmen kan ikke høres på 5. og 6. etage, og den kan også være svær at høre andre steder i bygningen. En midlertidig løsning er, at der gives nogle tryklufthorn,
der bruges ved alarmering. Sagen kommer på det lokale samarbejdsudvalg.
Der skal fortsat gøres opmærksom på det overfor ledelse.
Beslutning:
UN udtrykker sin utilfredshed med, at alarmen ikke kan høres.

