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AARHUS UNIVERSITET 

Møde den: 26. august 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 (ks), Birte Poulsen (ks). 
Studerende: Jakob Hørgreen (his). 

Observatører: Nina J. Kofoed (VIP, his), Mikkel Bang Maesen (studerende, his),  
Josephine Møller Jensen (studerende, his), Louisa Rosendal Poulsen (studerende, 
ks), Anca Theodora Craciunescu (studerende, ks), Anna Sønnichsen (afdelingskoordi-
nator), Frederik Neujahr Madsen (studievejleder, his), Louise Wennemoes Bjerre-
gaard (Arts Studier, referent). 

Fraværende: Lea Ingerslev Duus (studerende, his), Gry Schack Petersen (stude-
rende, ks). 

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

Jakob Hørgreen orienterede, at han stopper i UN både som UN-næstformand og stu-
denterrepræsentant i SN, Josephine Møller Jensen vil overtage hans plads i både UN 
og SN. Louisa Rosendal Poulsen orienterede, at hun stopper som observatør i UN, 
Anca Theodora Craciunescu vil overtage hendes plads som fast observatør i efteråret. 
Afdelingsleder Mary Hilsen (MH) takkede derfor Jakob og Louisa for deres indsats og 
bød Josephine og Anca velkommen.  

2. Opfølgning fra sidste UN-møde
UN fulgte op på mødet den 17. juni 2020 og blev orienteret om den nye strategi for
alumnenetværk på Aarhus Universitet (AU): https://newsroom.au.dk/nyhe-
der/vis/artikel/aarhus-universitet-vil-styrke-relationen-til-alumner/

MH orienterede, at hun og andre VIP har mødt de nye studerende ifm. studiestarten 
og ville gerne takke cheftutorerne for at omlægge programmet for studiestart, og for 
til det sidste at arbejde på at have en plan B klar. Derudover blev ’International ud-
veksling’ kort drøftet ifm. om det bliver en mulighed at afholde et inspirationsmøde 
derom i september. MH fortalte, at hun endnu ikke har forhørt sig ang. alumnenet-
værkene på Filosofi og Idéhistorie eller på øvrige IKS-afdelinger. 

Studerende påpegede, at der er udsigt til et efterårssemester med en del fysisk sam-
vær, og at der på baggrund heraf ikke har været opråb fra de studerende, som der var 
på tale før sommerferien.  

Bilag 2.1 Godkendt referat UN-møde Historie og Klassiske Studier 17.06.2020 

https://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/aarhus-universitet-vil-styrke-relationen-til-alumner/
https://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/aarhus-universitet-vil-styrke-relationen-til-alumner/


 
 

  
  

Side 2/5 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

 

3. Undervisningssituationen i efteråret 2020 (orientering) 
MH orienterede om undervisningssituationen i efteråret ifm. Corona situationen, og 
at afdelingen er klar til at komme i gang med undervisning i næste uge trods stadige 
restriktioner på området.  
MH påpegede, at det er vigtigt at huske på, at trods en del fysisk undervisning i efter-
årssemesteret vil undervisningen ikke være, som den plejer. De nuværende restriktio-
ner betyder, at afdelingen har været nødt til at have stor fokus på holdsætning og –
størrelse, for at sikre mest mulig fysisk undervisning mht. reglerne og retningslin-
jerne fra UFM og universitetet. Dette betød dog, at ikke alle studerende vil have fået 
deres første prioritet ift. holdplacering.  
MH orienterede om, hvordan undervisningen på Historie vil foregå i efteråret, og ty-
deliggjorde, at de forventer, at størstedelen af undervisningen kan gennemføres fy-
sisk, dog ikke alle og der kan være udfordringer især på 1. og 3. semester, hvor der er 
sammenlæsning på bachelor og bachelor- eller kandidattilvalg. George Hinge (GH) 
orienterede om, hvordan undervisningen på Klassiske Studier vil foregå i efteråret. Al 
undervisning på uddannelserne kan gennemføres fysisk, der er dog stadig en enkelt 
udfordring ift. opdeling af et hold, som skal afklares med UVAEKA.  
 
MH orienterede, at alle retningslinjer for undervisning og at befinde sig på campus vil 
være tilgængelig på universitets hjemmeside og på studieportalen til de studerende. 
Det er vigtigt, at man orienterer sig om retningslinjerne. 
MH opfordrede alle til at vise hensyn til hinanden og tage et fælles ansvar ift. at 
hjælpe hinanden med at huske forholdsreglerne. Undervisere må stoppe undervisnin-
gen, hvis det opstår en situation, hvor man vurderer, at det ikke er muligt at over-
holde retningslinjerne, og først genoptage den, når kravene kan efterleves. MH påpe-
gede, at hun gerne tager imod bekymringer eller forslag løbende. 
 
4. Godkendelse af fagbeskrivelser for valgfag F21 (beslutningspunkt) 
MH præsenterede UN for fagbeskrivelserne for valgfag i forårssemesteret 2021 på  
Historie.  
 
Beslutning: 
UN godkendte fagbeskrivelserne for valgfag til forårssemesteret 2021 på Historie. 
 
Bilag 4.1 Fagbeskrivelse for emnebaseret valgfag HIS F2021, Offentlighed 
Bilag 4.2 Fagbeskrivelse for emnebaseret valgfag HIS F2021, Soviet Union 
Bilag 4.3 Fagbeskrivelse for formidlingsbaseret valgfag HIS F2021 
 
5. Behandling af ansøgninger til aktivitetspulje E20 (beslutningspunkt) 
UN behandlede indkomne ansøgninger til midler til aktiviteter i efterårssemesteret 
2020 fra aktivitetspuljen. Der var tale om én ansøgning til ekskursionsstøtte i kurset 
Introduktion til græsk arkæologi. 
 
Der blev ansøgt om transport retur for studerende og underviser til samlet beløb på 
5.108 kr., herunder et beløb på 170 kr. pr. studerende. MH påpegede, at UN ved  
sidste tildeling midler fra aktivitetspuljen tildelte 150 kr. pr. studerende, hvilket UN 
fortsat ønskede at fastholde.  

https://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2020/filer/retningslinjer-for-ansvarlig-genabning-af-de-videregaende-uddannelsesinstitutioner-02-07-20.pdf
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/corona-informationfraarts/
https://medarbejdere.au.dk/corona/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/corona-informationfraarts/
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Beslutning: 
UN besluttede at tildele 4.608 kr. i ekskursionsstøtte til kurset.  
 
Opfølgning: 
Afdelingskoordinator Anna Sønnichsen vil orientere underviseren om tildelingen. 
 
Bilag 5.1 Ansøgning ekskursionsstøtte, Intro til græsk arkæologi, E2020 
 
6. Erfaring med zoom-eksaminer og de omlagte eksaminer (drøftelses-

punkt) 
Formandsskabet fra Studienævnet på Institut for Kultur og Samfund (SN IKS) havde 
bedt uddannelsesnævnene om at drøfte erfaringer med zoom-eksamener og omlagte 
eksamener. Hvert UN skulle skrive positive erfaringer, negative erfaringer, mulige 
forbedringsforslag samt en kort sammenfattende overordnet evaluering i skabelonen 
i bilag 6.1. SN vil samle op på uddannelsesnævnenes drøftelser på deres september-
møde. 
UN drøftede, at det overordnet set var gået godt med de online eksamener. De havde 
ikke hørt eller oplevet store problemer ift. eksamenssituationen eller ift. det tekniske. 
Der var ikke meget forskel ift. fysisk og digital eksamen både fra en eksaminators og 
en studerendes perspektiv, da de digitale fungerede bedre end forventet, hvilket de 
studerendes præsentationer også antydede. Online eksamination kan overordnet set 
fungere vellykket. 
Dog blev det påpeget, at det ikke altid er en optimal situation at gå til eksamen der-
hjemme for den studerende, fx pga. dårlig internet forbindelse eller manglende ar-
bejdsro. Derudover blev det påpeget, at hvis der skal være online eksamener til vin-
tereksamen 2020, skal der hurtigere fremskaffes en plan, da de studerende i fagrådet 
på Klassiske Studier har siddet med en fornemmelse af, at beslutningerne skulle pres-
ses hurtigt igennem, og at der kunne have været brugt længere forberedelsestid ift. 
indretningen af eksamenen. Dette støttede VIP op om, at hvis de havde haft længere 
forberedelses- og betænkningstid, havde de formentlig ændret en eksamensform til 
andet end det valgte. UN opfordrede til, at der tages beslutninger på området i god 
tid, så der kan arbejdes fornuftligt med dem.  
 
Opfølgning: 
MH udfylder skabelonen med UN’s drøftelser. LWB vil herefter sende den udfyldte 
skabelon til SN-sekretæren. 
 
Bilag 6.1 Evalueringsskema af zoom-eksaminer og omlagte eksaminer 
 
7. Proces for studieordningsændringer (orientering) 
Louise Wennemoes Bjerregaard (LWB) orienterede UN om processen for studieord-
ningsændringer til ikrafttræden pr. 01.09.2021: 
I foråret blev processen for nye studieordninger og ændringer hertil sat i gang i ud-
dannelsesnævnene. UN har stadig mulighed for at indmelde ønsker om ændringer til 
eksisterende studieordninger. Dette kræver jf. uddannelseseftersynet, at studieord-
ningen har haft et fuldt gennemløb. Der kan ved en studieordningsændring kun være 
tale om mindre ændringer, og det er ved en hver ændring vigtigt at relatere ændrin-
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gen til uddannelsen som helhed. Ændringer inden en studieordnings fulde gennem-
løb kan kun gennemføres, hvis der er tale om deciderede fejl, som bør rettes af hen-
syn til de studerendes retssikkerhed.  
 
Proces for indstilling og godkendelse af studieordningsændringer: 
Forslag til studieordningsændringer behandles i: 

- UN i oktober (november hvis muligt inden SN møde). UN indstiller til god-
kendelse i SN 

- SN i november med mulighed for 2. behandling i december. SN indstiller til 
godkendelse i dekanatet 

- Dekanatet i januar. 
 
Godkendte studieordningsændringer træder i kraft i studieordningen pr. 01.09.2021. 
 
UN har følgende studieordninger, som har haft et fuldt gennemløb:  

- Bachelortilvalget i Historie fra 2020 (svarer til den fra 2018) 
- Kandidattilvalget i Historie fra 2019 
- Kandidatuddannelsen i Historie fra 2019 (svarer til den fra 2017)  
- Bachelortilvalget i Oldtidskundskab fra 2018 
- Bachelortilvalget i Græsk fra 2018 
- Bachelortilvalget i Latin fra 2018 
- Kandidattilvalget i Oldtidskundskab fra 2019 
- Kandidattilvalget i Græsk fra 2019 
- Kandidattilvalget i Latin fra 2019  

 
Skabelon for indstilling af ændringer kan rekvireres hos UN-sekretæren/LWB.  
De relevante undervisere opfordres sammen med afdelingsleder til at hente sparring 
hos UN-sekretæren i forhold til kvalificering af den eller de ønskede studieordnings-
ændringer inden endelig godkendelse i UN. 
 
8. Meddelelser / Nyt fra 
8.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/fagene 

Birte Poulsen orienterede UN om en ny beskrivelse til omprøven i kurset Feltstudie 
på bacheloruddannelsen i Klassisk arkæologi, som ændres i studieordningen pr. 1. 
september 2020.  
MH orienterede UN, at dekanatet har besluttet at fjerne tidslige aspekter i specialer 
på kandidatuddannelserne for Græsk, Latin, Klassisk filologi og Historie. UN har i 
forårssemesteret drøftet tidslighed og vurderede at sende beslutningen videre til de-
kanatet. Dette fjernes i studieordningerne pr. 1. september 2020. 
 
8.2 Meddelelser / nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentanter 

UN drøftede kort det kommende valg til UN og SN. LWB orienterede, at der i øjeblik-
ket ikke var meget information klar om det kommende valg, udover at det er muligt 
at liste 10 kandidater til både VIP og studerende. LWB anbefalede, at VIP og stude-
rende nu begyndte at overveje og tale med deres kolleger og medstuderende om val-
get, og LWB fremhævede her især behovet for UN-suppleanter. Der vil blive givet ret-
ningslinjer og frister på det næste UN-møde i september.  
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8.3 Meddelelser / nyt fra de studerende 
UN blev orienteret om, at der vil komme nye medlemmer i både fagrådet på Historie 
og Klassiske Studier. Fagrådet på Historie forsøger nye tiltag for at få nye studerende 
med i fagrådet. 
 
8.4 Meddelelser / nyt fra studievejledere 

Studievejledningen orienterede, at de var i gang med planlægningen af nye arrange-
menter, herunder introduktionsoplæg til både bachelor- og kandidatuddannelserne.  
 
8.5 Meddelelser / nyt fra Arts studier: 
8.5.1 Nyhedsbrev fra Arts Studier 

LWB informerede UN om det seneste nyhedsbrev fra Arts Studier og forklarede, at 
det var blevet opdaget, at fakulteterne ved Aarhus Universitet (AU) har haft forskel-
lige retningslinjer for selv-plagiering. Denne problematik blev drøftet af Udvalget for 
Uddannelse, som besluttede, at når en studerende genbruger dele af en tidligere ind-
leveret eksamensopgave uden at henvise til den tidligere opgave ikke bør tælle om 
plagiat. Studerende har derfor lov til at fortsætte med at arbejde på en dumpet op-
gave inden for det samme fag/eksamen uden at citere sig selv. Dette har dog hele ti-
den været praksis på Arts, og sådanne tilfælde bør derfor stadig ikke indberettes, men 
nu findes der ensrettede og fælles retningslinjer for alle fakulteter.  
LWB orienterede UN om, at ændringer i efterårskurser 2020 blev offentliggjort i kur-
suskataloget i april, men at disse ændringer først fremgår af studieordningen 1. sep-
tember 2020, og det derfor var en god idé for undervisere at orientere sig i kursuska-
taloget for efterårsfag. Alle studieordningsændringer vil kunne ses af studieordnin-
gerne pr. 1. september 2020, både for forårs- og efterårsfag samt justeringer af gene-
relle regler. Nyhedsbrevet til september indeholder mere information herom. 
Derudover var data om bachelornes videre forløb på AU gjort tilgængelig i en Power-
BI rapport. I rapporten er det muligt at få et overblik over antallet af kandidater, der 
fortsætter deres studier på en kandidatuddannelse på universitetet, og det er også 
muligt at se eventuelle pauser (sabbat) mellem bachelor- og kandidatuddannelsen, 
samt undersøge køn, alder og nationalitet. Data er udtrukket marts 2020. 
Der var desuden stadig tid til at indsende forslag til AU Summer University kurser i 
2021. Fristen for indsendelse af forslag er 1. september 2020. Studienævnet vil be-
handle de foreslåede Summer University kurser efter fristen. MH orienterede i denne 
forbindelse, at Historie vil ansøge om et Summer University kursus. 
 
Bilag 8.5.1-1 Nyhedsbrev fra Arts Studier august 2020 
 
9. Forslag til kommende møder 
Næste UN-møde:  

• Orientering om og evt. drøftelse af optagelsestallene på uddannelserne  
• Orientering om og evt. drøftelse af specifikke tal på bachelorers videre forløb 

på Historie og Klassiske Studier fra Power-BI rapporten. 
 
10. Evt. 
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