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Møde den: 21. oktober 2020 kl. 12.30-14 
Virtuelt møde via Zoom 
Uddannelsesnævnsmøde Historie og Klassiske Studier 

Deltagere:  
Undervisere: Mary Hilson (afdelingsleder, his), Jeppe Büchert Netterstøm (his), 
George Hinge (VIP, ks), Birte Poulsen (ks). 
Observatører: Nina J. Kofoed (VIP, his), Josephine Møller Jensen (studerende, his), 
Mikkel Bang Maesen (studerende, his), Lea Ingerslev Duus (studerende, his), Anca 
Theodora Craciunescu (studerende, ks), Gry Schack Petersen (studerende, ks), Anna 
Sønnichsen (afdelingskoordinator), Frederik Neujahr Madsen (studievejleder, his), 
Louise Wennemoes Bjerregaard (Arts Studier, referent). 

1. Godkendelse af dagsorden
Uddannelsesnævnet (UN) godkendte dagsordenen.

2. Opfølgning fra sidste UN-møde
UN fulgte op på mødet den 16. september 2020. Afdelingsleder Mary Hilson (MH)
orienterede om, at der ifm. status på handleplaner er nedsat en arbejdsgruppe, som
skal arbejde med udvikle en ny studieordning til KA Historie til 2022. UN vil løbende
få orientering om arbejdet og processen. Derudover var den samlede evalueringsrap-
port for undervisningsevaluering til foråret 2020 for Historie og Klassiske Studier
sendt i skriftlig behandling og godkendt af UN, denne blev behandlet af Studienævnet
(SN) på SN-mødet den 7. oktober 2020.

Bilag 2.1 Godkendt referat UN-møde Historie og Klassiske Studier 16.09.2020 
Bilag 2.2 Skriftlig behandling af ALs evalueringsrapport F20, HIS og KS 

3. Undervisningssituationen i efteråret 2020 (orientering)
MH orienterede UN om den fortsatte undervisningssituation i efteråret 2020 ifm.
Corona. I september blev retningslinjerne skærperet af ministeret, og det er derfor
ikke længere muligt at dispensere fra kravet om 1 meters afstand.
Dette havde betydning for 1. og 3. semester på BA Historie og propædeutisk sprogun-
dervisning på Klassiske Studier. Alle underviserne her var været nødt til at omlægge
undervisningen hurtigt til at være enten online eller med en turnus opdeling af de
studerende ift. fysisk fremmøde. MH takkede alle, både VIP og studerende, for deres
fleksibilitet og ansvarlighed. MH påpegede, at de trods alt heldigvis stadig måtte fort-
sætte med fysisk undervisning.

MH forventede, at undervisningen i foråret 2021 ligeledes bliver med 1 meter af-
standskravet, og at undervisningen til foråret 2020 vil skulle behandles på et kom-
mende UN-møde. MH påpegede desuden, at alle ved tilmeldingsperioden til valgfag i 
foråret 2021 ikke vil få deres førsteprioritet, da der fokuseres på holdsætningen, så 
undervisningen kan være fysisk. Studerende foreslog i denne forbindelse, om der ikke 
kunne opfordres til, at studerende, der ikke har prioriteter ift. valgfagenes emne, 
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kunne lade være med at søge ift. prioriteter og dermed blive placeret tilfældigt på de 
udbudte valgfag – for på den måde ikke at tage pladsen på det enkelte valgfag fra en 
studerende, der gerne ville tage det. Både MH og VIP vurderede forslaget som fornuf-
tigt. Det blev påpeget, at det ikke er afdelingen, der beslutter dette, men at MH gerne 
vil give det videre til studieadministrationen, og MH kan dermed ikke love, at det bli-
ver således. Det blev drøftet som et princip, der kunne indføres på alle fag med valg-
muligheder. 

4. Behandling af nødstudieordninger vinter 2020/2021 (beslutnings-
punkt)

Afdelingsleder og UN-forpersonskab blev bedt om at udarbejde en plan for, hvordan 
vi kan afholde eksamen virtuelt, hvis de ikke kan foregå på campus i vinteren 
2020/2021. Fakultetets uddannelsesledelse har besluttet, at vi som udgangspunkt 
omlægger til Zoom, hvis vi får behov for en plan B til vinter. Tilsvarende er plan B for 
skriftlige tilsynsprøver de korte bundne hjemmeopgaver, som blev afprøvet i som-
mers. Afdelingsleder og UN-forpersonskab har ud fra disse udgangspunkter samt er-
faringer fra foråret udarbejdet en plan for omlægning af eksaminerne, som UN blev 
bedt om at behandle og indstille til godkendelse i SN (ses i bilag 4.2).   

UN drøftede forslagene til omlægning af eksaminerne i bilag 4.2 og nødstudieordnin-
gerne i bilag 4.3-4.6. George Hinge (GH) præsenterede ændringerne til Klassiske Stu-
dier, og MH præsenterede ændringerne til Historie. Studerende spurgte til MCQ-pro-
grammet (WISEflow), der låser computeren under stedprøve-eksamenen, og hvorvidt 
det kan fungere hjemmefra. Dette blev vurderet til ikke at være et problem. 

Beslutning: 
UN godkendte nødstudieordningerne i bilag 4.2-4.6 og indstillede dem til godken-
delse i SN. Materiale fra UN sendes til SN-sekretær senest den 22. oktober kl. 12.  

Opfølgning: 
UN-sekretær Louise Wennemoes Bjerregaard (LWB) sender nødstudieordningsbila-
gene til SN-sekretæren efter UN-mødet. 

Bilag 4.1 Procesplan for omlægning af eksamener V20 
Bilag 4.2 Samlet oversigt over omlægning af prøver V20-21 - HIS KS 
Bilag 4.3 BA Historie, Verdenshistorie og danmarkshistorie 1, nødstudieordning 
Bilag 4.4 BA Klassisk arkæologi + Klassisk filologi, Græsk 1, nødstudieordning 
Bilag 4.5 BA Klassisk arkæologi + Klassisk filologi, Latin 1, nødstudieordning 
Bilag 4.6 KA Klassisk filologi, Skriftlig sprogfærdighed, nødstudieordning 

5. Godkendelse og indstilling af studieordningsændringer (beslutnings-
punkt)

UN skulle godkende og indstille studieordningsændringer. Ændringerne sendes til 
behandling på SN-mødet den 11. november. Frist for indstilling af bilag til SN og SN- 
sekretæren er den 4. november. 

UN havde ikke kommentarer til de forslåede studieordningsændringerne til faget 
Emne i international og global historie (KA Historie).  
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Studerende påpegede, at studieordningsændringerne til Teoriorienteret metode (BA 
Historie) fungerede, som de var foreslået, under de omstændigheder, der er ifm. den 
eksisterende studieordning – fagrådet på Historie støttede ændringen. Dog ønskede 
de studerende, at faget kunne opdeles i to 5 ECTS-fag, da det er svært at få en tydelig 
forventning til faget. De studerende udtrykte i denne forbindelse en generel utilfreds-
hed med BA Histories studieordning. MH orienterede, at det er noget, de på sigt 
gerne vil kigge på ifm. en ny studieordning, som ikke kan lade sig gøre endnu, men 
hun håbede, at den foreslåede formulering kunne give den nødvendige fleksibilitet og 
tryghed i faget i den eksisterende studieordning. VIP påpegede, at det er svært at 
skrive tydeligere i studieordningen, da denne skal være en rammesætning, hvor un-
derviserne kan bevæge sig fagligt i. Kommunikationen kunne forbedres og sikres på 
anden vis end i studieordningen.  
 
Beslutning: 
UN godkendte og indstillede studieordningsændringer til behandling på SN-mødet 
den 11. november.  
 
Opfølgning: 
LWB sender studieordningsændringsbilagene til SN-sekretæren efter UN-mødet.  
 
Bilag 5.1 Ændring, Emne i international og global historie, KA Historie 
Bilag 5.2 Ændring, Teoriorienteret metode, BA Historie  
 
6. Valg på AU (status-punkt) 
UN skulle opsamle vedr. opstilling af hhv. undervisere og studerende til valget 2020. 
Både undervisere og studerende er på valg. Link til AU’s valgcirkulær 2020: 
https://medarbejdere.au.dk/strategi/valg/valgcirkulaere-2020/  
 
Næstformand Josephine Møller Jensen (JMJ) orienterede om, at fagrådet fra Histo-
rie vil opstille en ny studerende som SN-repræsentant til næste valgperiode, derud-
over er der fundet to øvrige studerende fra Historie, hvoriblandt Mikkel Bang Maesen 
fortsætter. Resten af fagrådet opstiller på listen som suppleanter. Anca Theodora Cra-
ciunescu og Gry Schack Petersen fra Klassiske Studier ønsker at fortsætte, og de 
skulle undersøge suppleanter. MH opfordrede, at JMJ snakker sammen med Klassi-
ske Studier og på den baggrund samler til en fælles liste med både studerende fra Hi-
storie og Klassiske Studier, så studerende fra alle uddannelserne er repræsenteret på 
valglisten. De studerende har et skifteprincip ift. SN-repræsentant, som kører for to 
år ad gangen, og det er stadig Historie til at repræsentere i SN. 
 
MH orienterede om VIP-listen. For Historie vil MH, Jeppe Büchert Netterstøm og 
Nina J. Kofoed fortsætte – med MH som SN-repræsentant, og der afsøges Historie-
suppleanter. For Klassiske Studier vil der være udskiftning. Her vil der være nye re-
præsentanter fra hhv. Klassisk filologi og Klassisk arkæologi, da GH og Birte Poulsen 
(BP) ikke fortsætter, derudover var der fundet to suppleanter fra hver uddannelse.  
 
Opfølgning: 
JMF og MH aftalte at have kontakt med hinanden ift. at oprette listerne inden dead-
line.  

https://medarbejdere.au.dk/strategi/valg/valgcirkulaere-2020/
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7. IV-fag (orientering)  
UN blev orienteret om det igangværende arbejde med IV-fag fra Historie for næst-
kommende studieår.  
Fristen for indsendelse af IV-fag til E21 og F22 er den 20. november 2020, og be-
handles af SN i januar 2021. Hver afdelingsleder er fortsat ansvarlig for at levere i alt 
tre udbud til E21 og F22 inden deadline via denne online formular: 
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/undervis-
ning/collecting-proposals-for-internationalisation-electives/  
 
MH påpegede, at fristen for indsendelse af IV-fag var problematisk, da den ligger in-
den UN-mødet, og MH gerne ville have UNs besyv med på de valgte udbud. Derfor vil 
IV-fagene komme som en skriftlig behandling inden UN-mødet den 25. november.  
 
Opfølgning: 
MH sender LWB de tre udbud til E21 og F22 til LWB, hvorefter LWB vil sende de tre 
udbud til skriftlig behandling i UN.  
MH sender efter den skriftlige behandling de tre udbud til E21 og F22 via online for-
mularen inden deadline. 
 
8. Problematik ift. udbud af undervisning i Introduktion til romersk ar-

kæologi, BA Klassisk filologi med specialisering i Latin og KA TV i la-
tin (drøftelsespunkt) 

UN blev orienteret om problematikken, der omhandler studerende fra Klassisk filo-
logi med specialisering i Latin, der i vinter 2020/2021 skal til eksamen i faget Intro-
duktion til romersk arkæologi. Studerende har med forrige studieordninger tidligere 
fulgt Arkæologi-undervisningen i faget, som ligger placeret i foråret. De studerende 
har i efteråret 2020 fulgt Klassisk filologi-undervisningen i Introduktion til græsk ar-
kæologi. Dette betyder, at de studerende ikke får den undervisning, de skal have for 
at gå til eksamenen. UN blev orienteret om, at studerende har drøftet dette på SUM-
møde med GH og BP, hvor de kom frem til fremtidige løsninger, men de studerende 
så gerne, hvis der kunne skabes en løsning for dem nu.  
 
GH orienterede om, at han og BP har drøftet, hvad der kunne gøres. Løsningen er 
blevet, at BP (der også er eksaminator i faget) træder til. BP vil derfor fra 1. november 
og 6 uger frem tilbyde de studerende en ugentlig dobbelttime, så de får undervisning 
ud over de planlagte instruktortimer. GH håbede, at dette kunne medvirke til at 
skabe tryghed hos de studerende. GH og BP påpegede, at dette er en nødløsning, som 
fungerer i dette tilfælde, men at der fremover skal findes en løsning, startende til ef-
teråret 2021, som vil være mere holdbar end denne nødløsning.  
 
Bilag 8.1 Undervisning i 'Introduktion til romersk arkæologi' 
 
9. Meddelelser / Nyt fra 
9.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/fagene 
MH orienterede om, at online kurset ’En danmarkshistorie – fra middelalder til nu-
tid’ (https://danmarkshistorien.dk/ooc/) vil blive oversat, således at kurset også ud-
bydes online på engelsk – et projekt VIP fra Historie glæder sig over.  

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/undervisning/collecting-proposals-for-internationalisation-electives/
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/undervisning/collecting-proposals-for-internationalisation-electives/
https://danmarkshistorien.dk/ooc/
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9.2 Meddelelser / nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentanter 
JMF orienterede, at SN-mødet den 7. oktober 2020 primært omhandlede Corona-si-
tuationen foruden at drøfte undervisningsevalueringsrapporterne. Den samlede rap-
port for Historie og Klassiske Studier gik fint igennem hos SN.  
 
9.3 Meddelelser / nyt fra de studerende 
Intet nyt. 
 
9.4 Meddelelser / nyt fra studievejledere 
Studievejledningen orienterede, at de igen tilbyder fysisk ud over den fortsatte online 
vejledning. De var i gang med at afholde studiepraktik – for Historie var der tale om 
30 gymnasieelever. Derudover er de i gang med at planlægge kommende møder, bl.a. 
årgangsmøde for kommende tilvalgsstuderende, årgangsmøde for 1. semester stude-
rende, samt årgangsmøde for studerende på KA Historie B-linjen.  
 
9.5 Meddelelser / nyt fra Arts studier: 
9.5.1 Nyhedsbrev fra Arts Studier 

UN blev orienteret om nyheder fra Arts Studier i september 2020 i bilag 9.5.1-1: 
Alle valgfag for foråret 2021 er nu synlige i kursuskataloget. Tilmeldingsperioden for 
de studerende er 1.-5. november. 
Projektet Akademiker i Erhvervslivet, som hører til i Arts Karriere, har sendt de før-
ste 17 dimittender fra alle tre institutter på Arts ud i deres første job i 21 midtjyske 
virksomheder. Halvdelen af ansættelserne finder sted i efteråret 2020 og den anden 
halvdel i efteråret 2021. Projektet bidrager desuden med cases til profilfaget Humani-
stisk Innovation. Studerende kan melde sig ind i netværket på LinkedIn, og alle kan 
følge projektet på hjemmesiden. 
I uge 43 modtager universitetsstuderende og dimittender via deres e-Boks en invita-
tion til at deltage i spørgeskemaundersøgelser, der giver data til Uddannelseszoom og 
Læringsbarometret og dermed også dele af det datamateriale, som UN behandler i 
april/maj vedr. studiemiljø og studieintensitet. Arts Studier opfordrer til, at såvel stu-
derende som undervisere gør en indsats i forhold til at motivere studerende til at be-
svare spørgeskemaet. Der er lavet en overordnet AU kommunikationsplan med tilhø-
rende hjemmeside, SoMe-plan, materiale til undervisere etc., som fakulteternes kom-
munikationsmedarbejdere har adgang til. Uddannelses- og forskningsministeriet har 
desuden udgivet et katalog med eksempler og inspiration til øget studieintensitet.  
Analyse og indberetning har afsluttet arbejdet med de halvårlige uddannelsesdata for 
1. halvår 2020, indeholdende nøgletal og andre tal af særlig interesse vedrørende 
AU’s uddannelser, eksempelvis ansøgninger, optag og eksamensstatistik. Statussen 
findes i to udgaver, et pdf-print og Power BI-rapporten UDD halvårlig status 012.  
 
Bilag 9.5.1-1 Nyhedsbrev fra Arts Studier oktober 2020 
 
10. Forslag til kommende møder 
Til næste UN-møde den 25. november vil fagrådet på Historie gerne have et punkt på 
dagsorden om en underskriftsindsamling ifm. udbuddet på BA Historie. Bilag sendes 
af studerende fra fagrådet til LWB i starten af november.  
 
11. Evt. 

http://www.akademikerierhvervslivet.au.dk/
https://ufm.dk/publikationer/2020/inspirationskatalog-gode-eksempler-pa-videregaende-uddannelsers-arbejde-med-studieintensitet
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/Strategi_og_ledelse/kvalitetsarbejde/Power_Bi/AU_Uddannelse_-_status_for_1._halvaar_2020.pdf
https://app.powerbi.com/Redirect?action=OpenApp&appId=ec88f6d7-19a0-43f5-8fcf-edaf77a00aff&ctid=61fd1d36-fecb-47ca-b7d7-d0df0370a198
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