ARTS
AARHUS UNIVERSITET

Møde den: 19. juni 2019 kl. 12.30-14.00
Lokale 516, Bygning 1461
Uddannelsesnævnsmøde Historie og Klassiske Studier
Deltagere:
Undervisere: Niels Brimnes (afdelingsleder, his), Jeppe Büchert Netterstøm (his), George
Hinge (ks).
Studerende: Jakob Hørgreen (his), Joachim Holmen Frost (his), Birgitte Desirée Pettersen
(ks).
Observatører: Victor Duus Drewsen (his), Mathilde Reinecke Tellefsen (studievejleder, his),
Frederik Neujahr Madsen (studievejleder, his.), Louisa Rosendal Poulsen (studievejleder,
ks), Sofie Skipper Lauritzen (studievejleder, ks), Anna Sønnichsen (afdelingskoordinator),
Annike V. Martínez (Arts Studier, referent).
Fraværende: Mary Hilson (his), Birte Poulsen (ks), Nadia Margrethe Andersen (ks),
Kasper Jacobsen (his).
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REFERAT
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Opfølgning på sidste UN-møde
Ingen bemærkninger.
3. Nyt fra fagene
Klassiske studier:
Der arbejdes hårdt på at få ansat en ny medarbejder inden 1. august.
Begge afdelinger har haft besøg af Studieleder og institutleder, hvor der på historie
især blev talt om APV´en og stress.
Historie: Der er bevilliget ekstra midler til ansættelse af to eksterne lektorer med henblik på at aflaste de nuværende undervisere.
Opslag om mentorer har resulteret i 15 ansøgere til de 8 stillinger. Udvælges i uge 26.
Det ser godt ud og det vil være muligt at lave en god blanding af ældre og yngre studerende.
4. Nyt fra de studerende
Historie:
Mange forskellige projekter er i gang, blandt andet er der indkøbt en roll up for at understøtte synligheden ved diverse arrangementer.
Klassiske studier:
Studietur med afholdt med succes.
5. Nyt fra studievejlederne
Klassiske studier: Ny studievejleder Sofie overtager efter Louisa.
Historie: Frederik overtager efter Matilde.
6. Nyt fra Arts studier
Timeplaner får en følgesvend
Når efterårets undervisningsskemaer er offentliggjorte, vil de individuelle skemaer
kunne ses i det nye og tidssvarende system, Publish, der kan findes på
http://www.schedule.au.dkwww.schedule.au.dk, hvorfra man skal logge ind med sine
sædvanlige AU-oplysninger.
Notat vedrørende det juridiske grundlag for bedømmelse af portfolioprøver
Arts Studier udsendte i april et notat vedr. det juridiske grundlag for bedømmelse af
portfolioprøver. Arts gensender notatet på både dansk og engelsk, da notatet nu er
blevet oversat.
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Baggrunden for notatet er, at flere undervisere har udtrykt tvivl om, hvilke regler som
er gældende i bedømmelsessituationen for portfolio og, da flere undervisere oplever
uenighed med eksterne censorer på netop dette område.
Tvivlen og enigheden udspringer bl.a. af forskellige forståelser af, hvilken betydning
de enkelte bidrag i portfolioen skal tillægges, når karakteren for den samlede portfolio fastsættes.
UN ønskede at udtrykke en kritik af et andet dokument Vejledningen om portfolioeksamen, der blev drøftet på SN-mødet den 12. juni. Notatet stiller meget specifikke
krav til udprøvningen og er tydeligvis ikke skrevet af folk, der har tæt erfaring med
undervisning. UN accepterer naturligvis, at der ikke må meldes bedømmelse af portfolioens enkeltelementer ud; men studieadministration kan og skal ikke styre, hvilke
’skyggeregnskaber’ den enkelte underviser fører.
7. Undervisningsevaluering F2019
Jfr. evalueringspolitikken skal uddannelsesnævnet – efter hvert semesters evaluering
- i samarbejde med afdelingsleder, udarbejde evalueringsrapporter for hver uddannelse til behandling i studienævnet.
Afdelingskonsulenten havde udarbejdet sammenfatninger for begge områder og et
opsummerende notat for Historie.
UN havde følgende bemærkninger til evalueringerne:
Klassiske studier:
•
•
•
•
•

Sammenlæsning fungerer rigtig godt, også på tværs af niveau.
Ønske fra fagkoordinator om udtræk i forhold til, hvor meget tid de studerende bruger.
De studerende fremhævede, at evalueringerne nogle steder kan være misvisende, da
man som studerende har været bange for, hvordan eventuel kritik vil blive modtaget.
Fortsat stort ønske om knagerækker i undervisningslokalerne.
4 timers forløb i streg kræver god planlægning af underviserne.

Historie:
•
•

•
•
•

4 timers forløb i streg kræver god planlægning af underviserne.
Muligheden for at koncentrere undervisningen meget eller i få uger er ofte et ønsker
fra undervisersiden, men det kræver god planlægning. Læsebyrden betyder rigtig meget for de studerende.
Afdelingen bør overveje, hvor meget man vil give lov til i forhold til komprimerede
undervisningsforløb
De studerende opfordrede underviserne til i endnu højere grad at tage hensyn til de
studerendes læring i de meget komprimerede forløb.
Kildeintroducerende emne har ny prøveform – gruppeprøve bestået/ikke bestået. De
studerende opfordres til at drøfte erfaringerne med prøveformen.

Beslutning:
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1.

Afdelingskonsulenten udarbejder evalueringsnotat for klassiske studier sammen med
fagkoordinator. Evalueringsnotatet sendes efterfølgende i mailhøring i UN.
2. Annike sender efterfølgende begge evalueringsnotater til SN-sekretær på IKS, Christian Hansen, så de kan behandles på SN-mødet i august.
3. De studerende drøfter erfaringer med den nye prøveform (gruppeprøve) på kildeintroducerende emne, opfølgning sker på næste UN møde.

8. Ansøgninger til aktivitetspuljemidler til E19
Der er kommet 2 ansøgninger på i alt kr. 10.000,- til efteråret. Puljen råder over kr.
10.000,- i efteråret 2019.
UN påpegede, at der mangler et budget til ansøgningen fra Mikkel Thelle.
Studienævnet på IKS har besluttet at nedlægge puljen. Midlerne indlejres fremover i
”Afdelingslederkassen”. Hvis en VIP mangler midler går de derfor fremover direkte til
Afdelingslederen. UN opfordrer til at ansøgninger fortsat behandles på UN-møder.
Beslutning:
1.

UN behandlede ansøgningerne og valgte at imødekomme begge med de ansøgte beløb. Mikkel Thelles ansøgning bevilliges under forudsætning af, at der udarbejdes et
budget.
2. Annike giver ansøgerne besked.
3. UN indstiller at ansøgninger fortsat behandles på UN-møder.

9. Studerende til formøde og evalueringsmøde på klassisk filologi
Studerende og VIP´er til formødet (5. november 2019 kl. 9:00- 9:45)
I forbindelse med uddannelsesevalueringen af klassisk filologi den 5. november 2019
skal der findes op til 6 studerende til formødet, der ikke må være medlem af UN, SN
eller deltage i studenterpolitik. Der skal ligeledes findes VIP’er til formøderne.
Mulige VIP´ere til formødet: Marianne Pade, Dorthe Møller Kristensen og eventuelt
en DVIP.
Studerende til formødet: Birgitte finder frem til mulige studerende
Studerende til evalueringsmødet (5. november 2019 kl. 10:00-15:00, inklusiv frokost)
Ved evalueringsmødet er VIP’erne givet på forhånd – det er afdelingsleder og fagkoordinator. Derudover skal der findes studerende – 1 fra hvert uddannelsesniveau
(BA/KA)– dvs. 2 studerende. Disse studerende må gerne være medlem af SN eller UN
eller deltage i studenterpolitik. Deadline er senest den 14. august.
Beslutning:
1.

George kontakter underviserne med henblik på deres deltagelse i formødet, hvorefter
Annike indkalder dem via Outlook.
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2. Birgitte finder frem til mulige studerende, der kan deltage i formødet, udfylder skemaet med kontaktoplysninger og sender til Annike, der herefter indkalder via Outlook.
3. Birgitte deltager som repræsentant for BA i selve evalueringsmødet og finder en KAstuderende, der kan deltage. Kontaktoplysninger sendes til Annike, der herefter indkalder via Outlook.

10. Forholdet mellem monografi- og portfolio-speciale
I Histories studieordning fra 2017 står der under prøveformer, at portfolio-specialet
kræver indskrivning på fakultetets 4+4 ph.d. studium.
Portfolio eksamensformen på specialet kan ikke gøres eksklusivt for 4+4 studerende,
da disse studerende er ligestillet de ordinære studerende og man ikke må udelukke
nogen fra specifikke prøveformer. Det er tilladt at skrive at eksamensformen er målrettet i stedet, da det så vil være vejledende, men som det er nu er det en juridisk binding, der ikke må fremgå af studieordningen.
UN drøftede problematikken og er åbne over for en normalisering og udbredelse af
portfolio specialet for alle studerende, men omfanget for portfolio og monografispecialet bør være det samme. UN påpegede desuden at problematikken bør drøftes videre
blandt de studerende og i medarbejdergruppen.
De studerende påpegede desuden, at alle undervisere og studievejleder skal klædes på
til at vejlede korrekt om de forskelle specialetyper.
11. ITTU
Med et individuelt tilrettelagt tilvalg i udlandet (ITTU) har man som studerende på
Arts mulighed for at tage 6. semester i udlandet. Meget få studerende på historie og
klassiske studier benytter sig af denne mulighed. På opfordring fra de studerende,
drøftes eventuelle tiltag for at øge antallet af ITTU´er.
UN havde følgende kommentarer til drøftelsen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

semester på den nye BA studieordning lægger i høj grad op til, at man tager på udveksling.
ITTU på 6. semester er et fravalg af gymnasievejen.
Semestrene er til det, men der er ikke kultur for at rejse ud på historie.
Vigtigt at mulighederne præsenteres så tidligt som muligt for de studerende.
Kunne Studievejledningen have det som et indsatsområde samen med den nye afdelingsleder? Vigtigt at være proaktive i stedet for at sidde og vente.
Bør i højere grad være en studenteropgave, da vejlederne som det er nu, kun vejleder
om ITTU
UN efterspørge bedre AU-støtte til de studerende i forhold til udrejse.
Informationen kan med fordel gives på årgangsmødet på 1. semester.
Den nye mentorordning kunne også inddrages i formidlingen af mulighederne.

12. Emnepakker til de nye studerende på historie
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Undervisningen i emnefag for årgang 2018 kombineres i følgende emnepakker:
Hold I

Jens Krasilinkoff: Den
græske bys kulturhistorie i oldtiden

Charlotte Appel og Jonas
Thorup Thomsen Opdragelse, oplysning og opinion i Danmark ca.
1700-1850

Metodeunderviser: Niels Wium
Olesen

Hold
II

Agnes Arnorsdottir: Liv
og rejser i europæisk
middelalder ca. 450 til
1550.

Metodeunderviser: Jørgen Mührmann-Lund

Hold
III

Niels Brimnes: Europa
og Verden 1500-1800

Bertel Nygaard: Pop og
samfund: Det moderne
Danmark og den transnationale populærkultur
siden 1800-tallet
Rosa Magnusdottir: Den
kulturelle kolde krig

Hold
IV

Wulf Kansteiner: Historikerne og Holocaust

Bjørn Poulsen: Højmiddelalderens Norden:
kirke og vækst. Skabelsen af et nyt samfund

Metodeunderviser: Niels Nyegaard
Metodeunderviser: Jeppe Büchert
Netterstrøm

13. Forslag til kommende møder
13.1 Forslag til kommende UN-møder
Forslag til punkter til UN-møde den 18. september 2019
• Evaluering af studiestart
• Evaluering af formen på dette års datamateriale (Power BI)
• Orientering om studieordningsændringer i forhold til interimlinje på
KA-TV i historie
• B-linje på Kandidatuddannelsen i historie til studerende med rammeudvidelse på deres kandidattilvalg
• Kildeintroducerende emne – de studerendes erfaringer med den nye
prøveform (gruppeprøve)
• Erfaringer fra ”arkivugen”
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
Forslag til punkter til UN-møde den 20. november 2019
• Opsamling på uddannelsesevalueringsmøde på klassisk filologi
Forslag til punkter til UN-møde den 18. december 2019
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13.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN
Ingen bemærkninger.
14. Evt.
Ingen bemærkninger.

