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 ARTS 
AARHUS UNIVERSITET 

Mødetidspunkt: 15. december 2021 kl. 12.30-14 
Mødested: Lokale 516, Bygning 1461, samt Zoom-møde 
Uddannelsesnævnsmøde Historie og Klassiske Studier 

Deltagere:  
Undervisere: Mary Hilson (afdelingsleder og UN-forperson, his), Troels Myrup Kri-
stensen (VIP, ks), Nina J. Kofoed (his).  
Studerende: Anca Theodora Mygind (UN-næstforperson og studerende, ks), Mikkel Bang 
Maesen (studerende, his), Mathias Møller Helt (ks), Andreas Emil Mikkelsen (his). 

Observatører: Helle Strandgaard Jensen (VIP, his), Marianne Pade (VIP, ks), Iben 
Stidsen (stud., his), Chatrine Clausen (studievejleder, his), Louise Wennemoes  
Hansen (Arts Studier, referent).  

Fraværende: Malthe Juul Boserup (studerende, his). 

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2. Opfølgning fra sidste UN-møde
UN fulgte op på UN-mødet den 17. november 2021:

Afdelingsleder og UN-forperson Mary Hilson (MH) orienterede UN, at de indstillede 
kandidater fra Klassiske Studier til underviserprisen, der blev besluttet efter UN-mø-
det den 17. november, blev fremlagt for Studienævnet (SN IKS), men at det endnu 
ikke var afgjort hvem der gik videre.  

Bilag 2.1 Godkendt referat UN-møde HIS og KS 17.11.2021 

3. Corona-situationen (orientering)
Corona-situationen på Aarhus Universitet blev kort drøftes:

Der var blevet opdateret med nyeste informationer på Corona-hjemmesiderne for 
Aarhus Universitet, f.eks. hvilke muligheder man som studerende har, hvis man i ek-
samenssituationen bliver smittet med covid19, får symptomer eller skal i selvisola-
tion. Dog er udgangspunktet, at alle eksamener afholdes fysisk. Derudover var alle fy-
siske sociale arrangementer blevet aflyst, indtil der kommer nye retningslinjer.  

For mere information se: 
Information om Corona til studerende på Aarhus Universitet (au.dk) 
Corona-information | Studerende på Arts | Aarhus Universitet (au.dk) 

4. Behandling af ansøgninger til aktivitetspuljen (beslutningspunkt)
UN skulle behandle indkomne ansøgninger til midler til aktiviteter i forårssemesteret
2022 fra aktivitetspuljen. Det blev påpeget, at man som underviser eller studerende

https://medarbejdere.au.dk/corona/til-studerende
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/corona-informationfraarts
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ikke kunne deltage ift. beslutningen og tildelingen af midler, såfremt man deltager i 
faget, der søger om midler.  
 
Der blev ansøgt om følgende: 
 

Hvilket hold og  
studerende 

Underviser 
/ansøger 

Ansøgt  
beløb 

Beløb går til  
(yderligere beskrivelse i bilag) 

Historiebrug: Efter Berlinmu-
rens fald. Den Kolde Krig som 
historiepolitik og kulturarv, 
BA, 4. semester samt KA-TV, 
2. semester 

Rosanna  
Farbøl 

5.000 kr. Transportudgifter 4.850 kr. 
med Østjydsk Turistbusser 
 
Se evt. bilag 4.1 

KA A2 hold i F2022. Kursets 
emne er The Scandinavian 
Model. 

Thorsten  
Borring  
Olesen 

12.000 kr. 12.000 kr. (ca. 1000 kr. per 
studerende).  
Udgifterne skal dække rejse 
Aarhus-Kbh. t/r samt en 
overnatning. 
 
Se evt. bilag 4.2 

BA 2018/Introduktion til  
Italisk-romersk arkæologi 

Birte Poulsen 3.300 kr. Returbillet til København 
med FlixBus ca. 150 kr.  
retur. 
 
Se evt. bilag 4.3 

Romersk kernefag (20 ECTS) 
og Introduktion til Romersk 
Arkæologi for Latinstuderende 
(10ECTS) samt studerende fra 
andre forløb på klassiske Stu-
dier. 

Birte Poulsen Hvad der 
kan blive. 

De studerende er indstillet 
på at betale deres egen flybil-
let men ville om muligt gerne 
have et tilskud til logi og of-
fentlig transport i Italien. 
 
Se evt. bilag 4.7 

Kulturhistorisk Emne på  
Kandidatlinjen 

Bjørn  
Poulsen 

3.000 kr. 125 kr. per pers. til indkøb af 
bønner, kål, flæsk, kylling, 
fisk, mel, nødder, mandler, 
kanel, ingefær og andre 
krydderier, svampe samt 
drikkevarer. 
 
Se evt. bilag 4.4 

Kildeintroducerende Emne i 
Danmark og Tyskland 1918-
1945 

Karen Gram 
Skjoldager 

1.500 kr. Tilskud til at få dækket en-
tréindtægterne til museet, i 
alt (25 personer x 60 kroner) 
 
Se evt. bilag 4.5 
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Formidlingsbaseret valgfag 
F22 (Historie) 

Anne Frank Sø-
rensen 

750 kr. Rundvisning 

 

Se evt. bilag 4.6 

 
Beslutning: 
UN ønskede at støtte med midler og besluttede følgende:  

• Ansøgning til Historiebrug v. Rosanna Farbøl fik tildelt afgifter til transport/bus. 
Det korrekte beløb skulle specificeres nærmere. MH vil tale med afdelingssekre-
tær herom. 

• Ansøgning til The Scandinavian Model v. Thorsten Borring Olesen fik tildelt be-
løb svarende til 200 kr. pr. studerende, der skal dække omkostningerne.  

• Ansøgning til Introduktion til Italisk-romersk arkæologi v. Birte Poulsen fik til-
delt beløb svarende til 200 kr. pr. studerende, der skal dække omkostningerne. 

• Ansøgning til Romersk kernefag v. Birte Poulsen udgik fra behandlingen, da in-
stituttet har bevilget et tilskud til turen til Italien.  

• Ansøgning til Kulturhistorisk emne v. Bjørn Poulsen fik tildelt de ansøgte midler, 
svarende til 125 kr. pr. studerende. 

• Ansøgning til Kildeintroducerende emne v. Karen Gram Skjoldager fik tildelt 750 
kr. med begrundelsen om, at nedenstående fag søger om midler til samme mu-
seum. De tildelte 750 kr. skulle derfor gå til selve ekskursionen, da de studerende 
får gratis entré til Besættelsesmuseet. 

• Ansøgning til Formidlingsbaseret valgfag v. Anne Frank Sørensen fik tildelt de 
ansøgte midler, svarende til 750 kr. 

Opfølgning: 
MH og UN-sekretær Louise Wennemoes Hansen koordinerer efter UN-mødet ift. for-
midling til afdelingssekretær Anja Elley, der følger op på at orientere underviserne 
om tildelingen af aktivitetspuljemidlerne efter UN-mødet. 
 
Bilag 4.1 Historiebrug - Efter Berlinmurens fald ansøgning 
Bilag 4.2 The Scandinavian Model ansøgning 
Bilag 4.3 Introduktion til Italisk-romersk arkæologi ansøgning 
Bilag 4.4 Kulturhistorisk emne ansøgning 
Bilag 4.5 Kildeintroducerende emne - DK og Tyskland 1918-1945 ansøgning 
Bilag 4.6 Formidlingsbaseret valgfag ansøgning 
Bilag 4.7 Samlet oversigt over indkomne aktivitetspulje ansøgninger 
 
5. Uddannelsesevaluering af BA Klassisk arkæologi: Rapport, mødere-

ferat og handleplan (orientering) 
UN blev præsenteret for handeplanen for BA Klassisk arkæologi, uddannelsesevalue-
ringsrapporten og referatet fra evalueringsmødet til orientering som opfølgning på 
forrige UN-møde. 
 
Bilag 5.1 Handeplan 2021 for BA Klassisk arkæologi 
Bilag 5.2 Uddannelsesevalueringsrapport for BA Klassisk arkæologi 
Bilag 5.3 Referat fra uddannelsesevalueringsmøde for BA Klassisk arkæologi4 
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6. Nyt fra…  
6.1 Nyt fra afdelingsleder/fagene 
Historie: Pga. en sikkerhedstrussel på AUs forskellige digitale systemer blev alt IT 
nedlukket i en periode. Konsekvenserne af denne IT-nedlukning betød, at eksamenen 
i Verdenshistorie og danmarkshistorie 1 på BA Historie tirsdag den 14. december 
blev aflyst med kort varsel. Alle studerende er informeret om, at der findes en ny dato 
til eksamenen. Situationen var beklagelig for de studerende. For mere information se: 
Eksaminer kan igen afvikles som planlagt (au.dk) 
 
Klassiske Studier: Klassiske Studier nåede at afholde deres fælles faglige dag, inden 
arrangementer skulle aflyses pga. Corona-situationen. Arrangementet var vellykket, 
og der var stor tilfredshed med fællesspisningen, da øvrige julefrokoster og lignende 
efterfølgende var blevet aflyst.  
 
6.2 Nyt fra SN-repræsentanter 
Intet nyt. 
 
6.3 Nyt fra de studerende 
Historie: Fagrådet på Historie er i gang med at planlægge forårets fælles faglig dag 
samt revy. Den fælles faglige dag er planlagt til den 18. marts 2022, og revyen er plan-
lagt til den 22. april 2022. MH melder ud til afdelingen herom, når fagrådet sender 
yderligere information. 
 
Klassiske Studier: Fagrådet på Klassiske Studier har oplevet en utilfredshed blandt 
studerende, bl.a. i forbindelse med hvordan uddannelsen repræsenteres på hjemme-
siden, og hvordan prøver afholdes. Dette drejede sig bl.a. på hjemmesiden, at tilvalg 
ikke står tydeligt som en mulighed samt orienteringen om, at undervisningsmateriale 
kan forekomme på engelsk, hvor det oftest forekommer på øvrige sprog. Der er ved at 
blive udarbejdet materiale, der videreformidles til Klassiske Studiers SUM-møder og 
evt. viderebringe i UN.  
 
6.4 Nyt fra studievejledere 
Studievejledningen nævnte, at mentorerne på Historie har afholdt eksamensteknik 
for 1. semesterstuderende, der mødte mange studerende op til det. Studievejlednin-
gen får ellers primært henvendelser fra stressede studerende ift. eksamen samt fra 
kommende studerende, da frister nærmer sig for optagsansøgninger. Derudover blev 
det påpeget, at studievejledningen skal koordinere årgangsmødet til januar med MH. 
 
6.5 Nyt fra Arts Studier 

6.5.1 Nyhedsbrev fra Arts Studier 
UN blev orienteret om nyheder fra Arts Studier i december 2021: 

• Undervisnings- og eksamensperioderne 2023-2024 er fastlagt, oversigt over 
perioderne er tilgængelig på underviserportalen, se link her: Undervisnings- 
og eksamensperioder E21-F24.  

https://studerende.au.dk/nyhedsvisning/artikel/eksaminer-kan-igen-afvikles-som-planlagt
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Underviserportal/Undervisning/Undervisnings-_og_eksamensperioder_E21-F24.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Underviserportal/Undervisning/Undervisnings-_og_eksamensperioder_E21-F24.pdf
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• Afholdelse af forsinkelsessamtaler E2021 med både BA og KA studerende, der 
er mere end 30 ECTS forsinkede. For IKS drejer det sig i E2021 om: 97 BA-
studerende og 65 KA-studerende. 

• Indhentning af valgfag og fag med skiftende emne til E2022 (og for AFI også i 
F2023). UVAEKA udsender skabelon til indhentningen med frist for levering 
den 1. marts.  

• Timetælling E2021 er afsluttet og alle uddannelser på Arts lever op til mini-
mumskravene om i gennemsnit at udbyde 168 konfrontationstimer pr. seme-
ster på bacheloruddannelser og 112 konfrontationstimer pr. semester på kan-
didatuddannelser. 

Se link: https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyheds-
brev-fra-arts-studier/. 
 
7. Status på studieordningsrevision af KA Historie 2023 (orientering) 
UN fik en status på studieordningsrevisionen af KA Historie: 
 
MH orienterede UN om, at arbejdsgruppen er kommet frem til et forslag om at lægge 
de to nuværende A-linjer sammen, B-linjen vil fortsat blive udbudt. Der vil derfor 
være én A-linje for at skabe en bæredygtig og fremtidssikret studieordning. Som en 
del af processen vil Camilla Mark Thygesen (CMT) bidrage som tovholder fra SNUK 
bl.a. med inddragelse af aftagere og lignende. Studieordningen vil kunne træde i kraft 
pr. 1. september 2023 og skal godkendes i UN i oktober 2022. UN vil dog løbende få 
orientering om studieordningsarbejdet inden oktober. 
 
UN spurgte indtil, nu hvor A-linjerne ændres til én A-linje, om optaget ville ændre 
sig. MH forventede, at optaget på KA-uddannelsen fortsat er det samme. 
 
Indholdet på A-linjen ønskede arbejdsgruppen at drøfte via bilag 7.1 med studerende. 
Arbejdsgruppen vil inddrage studerende i processen, hvor drøftelserne kan tages. Der 
indkaldes til et møde i uge 4 eller 5 med arbejdsgruppen og studerende.  
 
MH opfordrede i mellemtiden fagrådet på Historie til at tænke over, hvordan de 
gerne vil have en KA-uddannelse skulle se ud og tænke over fag ift. arbejdsmarkedet.  
 
Opfølgning: 
Fagrådet på Historie vil tage bilag 7.1 med videre og drøfte det. Fagrådet vil under-
søge hvilke BA- og KA-studerende, der kan deltage i mødet med arbejdsgruppen, 
samt hvilke studerende der kunne tænke sig at indgå i arbejdsgruppen resten af pro-
cessen. Fagrådet sender navne på studerende til MH efter nytår. 
 
Bilag 7.1 Forslag til ny KA-studieordning og overvejelser om rammebetingelserne 
 
8. Status på studieordningsrevision af BA Historie 2023 (orientering) 
UN fik en status på studieordningsrevisionen af BA Historie: 
 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
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MH orienterede, at arbejdet med BA-uddannelsen ikke er nær så langt som for KA-
uddannelsen, men at der er nedsat en arbejdsgruppe. Processen er lignende for KA-
uddannelsen nævnt under punkt 7, også med CMT som SNUK-tovholder. 
 
Arbejdsgruppen ønsker også at inddrage studerende og drøfte hele BA-uddannelsen. 
VIP og studerende var enige om at kigge særligt på 3. semester samt undersøge en 
struktur med 10x10x10 ECTS på 3. semester, men der skal arbejdes mere med dette i 
det nye år, og at det fortsat er væsentligt at tage hele uddannelsen i betragtning. Det 
blev kort drøftet, at man også kunne flytte rundt på fag på de forskellige semestre, da 
rækkefølgen kan ændres fra nuværende studieordning.  
 
Opfølgning: 
Fagrådet på Historie vil drøfte BA-uddannelsen nærmere, samt undersøge hvilke BA- 
og KA-studerende, der kan deltage i mødet med arbejdsgruppen, samt hvilke stude-
rende der kunne tænke sig at indgå i arbejdsgruppen resten af processen. Fagrådet 
sender navne på studerende til MH efter nytår. 
 
9. Forslag til kommende møder 

Forslag Tidspunkt 

Diversitet i pensum Forår 2022 

Anonymisering af eksamen Forår 2022 

Evaluering af BA Historie mentorordning + 
Præsentation af ny mentorordning på Klassiske Studier 

Februar/marts 
2022 

Opfølgning af handlinger i den publicerede handleplan fra 
undervisningsmiljøvurderingen Tidlig forår 2022 

Udvekslingsaftaler for Klassiske Studier (der ikke gør forskel 
på studerende fra Klassiske Studier og fra Arkæologi) Foråret 2022 

 
10. Evt. 
Der var ingen punkter under eventuelt. MH afsluttede derfor mødet med at takke for 
UN’s bidrag i dette semester og ønskede samtidigt alle en glædelig jul og godt nytår.  
 
Mødet blev hævet 13.30.  
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