ARTS
AARHUS UNIVERSITET

Møde den: 17. november 2021 kl. 12.30-14
Lokale 516, Bygning 1461
Uddannelsesnævnsmøde Historie og Klassiske Studier
Deltagere:

Undervisere: Mary Hilson (afdelingsleder og UN-forperson, his), Troels Myrup
Kristensen (ks), Nina J. Kofoed (his).
Studerende: Anca Theodora Mygind (UN-næstforperson, ks), Mikkel Bang Maesen (his),
Mathias Møller Helt (ks).
Observatører: Helle Strandgaard Jensen (VIP, his), Marianne Pade (VIP, ks),
Iben Stidsen (stud., his), Sofie Skipper Lauritzen (studievejleder, ks), Louise
Wennemoes Hansen (Arts Studier, referent).
Fraværende:
Malthe Juul Boserup (stud., his), Andreas Emil Mikkelsen (stud., his).

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Opfølgning fra sidste UN-møde
UN fulgte op på UN-mødet den 13. oktober 2021.
Bilag 2.1 Godkendt referat UN-møde HIS og KS 13.10.2021
3.

Opfølgning på Årlig status handleplaner 2021: Dimittendledighed
(drøftelsespunkt)
Som opfølgning på Årlig status handleplaner 2021 ønskede UN at drøfte dimittendledigheden på afdelingens uddannelser, og hvilke handlinger der kunne igangsættes for
at imødekomme de røde tal i datamaterialet.

UN drøftede emnet, hvortil afdelingsleder og UN-forperson Mary Hilson (MH) blandt
andet orienterede UN om, at arbejdet med studieordningen for KA Historie igangsættes igen. Arbejdsgruppen vil have fokus på dimittendledighed i deres arbejde med
KA-uddannelsen, og der følges op på studieordningsarbejdet i UN på et senere tidspunkt.
Derudover påpegede VIP deres planlægning af et alumne arrangement til næste semester for Historie. Dette vil være en dag, hvor der inviteres fra alumnenetværk og
tidligere studerende, ift. hvad de bruger deres historieuddannelse til, og hvorfor de
valgte noget andet end at arbejde med Historie (som gymnasielærer eller på et museum). Dagen skal have et fokus på hvordan man får stillinger med Historie som baggrund. Det blev foreslået at kombinere i fællesskab med studievejledningen ift. deres
karriereveje arrangement. Det undersøges nærmere, og der nedsættes en arbejdsgruppe med en VIP, en fra fagrådet og en fra studievejledningen. Det blev påpeget, at
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alumne arrangementet også skulle opfordres til VIP og ikke kun til studerende, som
karriereveje i udgangspunktet er rettet mod.
MH orienterede om, at hun skulle deltage i et arrangement ift. hvordan Arts kandidater kan bidrage til arbejdet i mellemstore virksomheder. MH håber, at arrangementet
kan bidrage med inspiration ift. at imødekomme dimittendledighed.
De studerende påpegede desuden, at der skal være mere fokus på projektorienteret
forløb på KA-uddannelserne, da det er her, de studerende får et større netværk uden
for universitet. Praktikvejlederne på uddannelserne kunne derfor være bedre til at
pege andre steder ift. praktiksteder end blot ambassader eller museer, da de studerende via projektorienteret forløb kan skabe en karrierevej.
MH afsluttede drøftelser med at påpege, at dimittendledighed er noget afdelingen løbende skal og vil arbejde med. Det er væsentlig, at de studerende får jobs, så der ikke
skæres i optag med videre.
4. IV-fag E22/F23 (orientering)
UN blev orienteret om de IV-fag, som skal udbydes E22/F23. Afdelingsleder er ansvarlig for at levere i alt 3 udbud til E22/F23 senest den 20. november 2021.
Afdelingen vil genudbyde to IV-fag, se følgende links her:
• https://kursuskatalog.au.dk/da/course/100032/Classical-Heritage-and-European-Identities
• https://kursuskatalog.au.dk/da/course/106990/The-Viking-Age-in-the-Eastand-the-West
Derudover vil afdelingen oprette et nyt IV-fag, som tidligere er afholdt af Litteraturhistorie. Fagbeskrivelsen til faget er blevet opdateret og ses i bilag 4.1.
UN var positive over for de tre udbud og bød det nye udbud velkommen i afdelingen.
Bilag 4.1 Atrocity Stories and Images S23 course description
5.

Opsamling på uddannelsesevalueringsmødet for BA Klassisk
arkæologi (orientering)
UN blev orienteret om resultaterne fra uddannelsesevalueringsmødet den 27. oktober
for BA Klassisk arkæologi, hvor der blev fremhævet mulige tiltag for uddannelsen, der
var blevet indarbejdet i de reviderede handleplaner. Samme orientering vil afdelingsleder give til Studienævnet (SN IKS) på december SN-mødet.
Troels Myrup Kristensen (TMK) orienterede UN, at der var aktive eksterne eksperter
med på mødet, som gav nogle gode betragtninger. Der var to mindre rettelser til
handleplanen, som MH præsenterede for UN:
• Delpolitik 1: Her er der tilføjet en sætning om, at sproget skal være mere synligt, at BA Klassisk arkæologi er en uddannelse, hvor sprog fylder meget.
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•

Delpolitik 4: Da BA hører til Historie og Klassiske Studier men KA til Arkæologi vil der tilføjes et punkt om løbende fokus på brobygning mellem BA og
KA. MH planlægger at afholde møde med afdelingsleder på Arkæologi og arbejde videre hermed i det nye år.
TMK påpegede, at processen er god og til at komme nærmere ind på uddannelsens
identitet. MH orienterede UN, at der vil være uddannelsesevaluering af både BA og
KA Historie næste år, og at hun har lært meget af processen nu her, så det bliver
spændende at undersøge nærmere til næste år.
MH takkede TMK for den store indsats ifm. uddannelsesevalueringen. Tovholder fra
Arts Studier Annike Vestergaard Martínez blev også rost for hendes store indsats i
processen af både MH og TMK.
Opfølgning:
På UN-mødet i december vil UN blive præsenteret for handeplanen, uddannelsesevalueringsrapporten og referatet fra evalueringsmødet til orientering.
6.

Pilotprojekt: Udvidelse af udbudsporteføljen for 3. semester på Arts
kandidatuddannelser forud for evaluering og mulig omstrukturering
af semestret (orientering)
Fakultetsledelsen igangsætter i efteråret 2021 et pilotprojekt vedrørende udvidelse af
udbudsporteføljen for 3. semester på Arts kandidatuddannelser til E22. Udbuddet
skal godkendes i studienævn og dekanat i februar 2022. UN blev orienteret om pilotprojektet via nedenstående sagsfremstilling og tilhørende bilag.
Formålet med pilotprojektet er:
• at udvide den nuværende udbudsportefølje for 3. semester på Arts kandidatuddannelser ved at tilføje tre 10 ECTS-valgfag til profilfagsporteføljen: valgfag
i hhv. bæredygtighed, digitalitet og entrepreneurskab,
• at afprøve de nye valgfag i den udvidede udbudsportefølje forud for en forventet fremtidig omstrukturering af 3. semester på baggrund af en helhedsevaluering af eksisterende kandidatuddannelser.
Behovet for pilotprojektet stammer fra flere kilder:
• Der er kommet nye krav til, at vi kan udbyde og samarbejde på tværs af AU
om valgfag, ikke mindst inden for områderne entreprenørskab og bæredygtighed.
• Fokus i de nye strategier på digitale kompetencer til alle studerende kalder på
muligheder for at kunne tone sin faglighed digitalt.
• Der har vist sig udfordringer med for lille valgfrihed for studerende, der ikke
kan komme i projektorienteret forløb og derfor kun har haft mulighed for at
tage profilfaget Humanistisk Innovation. I Corona-perioden er denne problemstilling blevet forværret, fordi færre studerende har kunne rejse ud, og
derfor også er blevet henvist til profilfaget. Det forventes at denne problemstilling fortsat eksisterer i efteråret 2022.
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Proces:
November

Medio oktober
– Medio januar
Medio januar
Februar

Deadline 1.
marts
Marts 2022
1. april
1.-5. maj
1. september
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Orientering om pilotprojekt i institutledelser, studienævn og
uddannelsesnævn samt Arts studier.
Informationsmøder for 1. semesterstuderende på kandidatuddannelser via VEST.
Udarbejdelse af nye udbud i bæredygtighed og digitalitet i
fagmiljøerne og løbende understøttelse af SNUK.
Kvalitetssikring af udbud i SNUK og klargøring af godkendelse i studienævn i februar.
Godkendelse af udbud i studienævn og dekanat.
Indarbejdelse af feedback og endelig kvalitetssikring i
SNUK.
Tilretning af profiltekster til studieordninger via SNUK.
Kommunikation om udbud på hjemmeside via VEST.
Offentliggørelse af nye udbud.
Evt. særlig kommunikationsindsats om udbud til studerende via VEST.
Deadline for at søge forhåndsgodkendelse til internationale
valgfag/projektorienteret forløb.
Studerende vælger valgfag på 3. semester.
De nye valgfag træder i kraft.

Evaluering og evt. fremtidig omstrukturering af 3. semester:
Pilotprojektet går forud for en evaluering af studieordningerne i foråret 2022 med fokus på 3. semester mhp. en evt. fremtidig omstrukturering af semestret. Fakultetsledelsen vil i efteråret 2022 træffe beslutning om retningen for en evt. omstrukturering
samt inddrage nævn via en høringsproces.
UNs drøftelse:
Det blev påpeget, at der kunne foreslås i processen, om man kunne gå tilbage til fagmiljøerne, da de vil kunne kombinere faglighed og erhvervsliv noget mere på denne
måde. Man kunne evt. give 10 ECTS tilbage til fagmiljøerne til at lave et profilfagsudbud med udgangspunkt i egen faglighed. UN var bekymrede for, at pilotprojektet lyder godt på papiret, men om de bliver nyttige i virkeligheden.
Det blev vurderet, at der formentlig allerede er undervisere i gang med at planlægge
de nye udbud. Udbuddene bliver på engelsk for, at der også er flere muligheder for
internationale studerende.
Opfølgning:
MH spørger Studieleder om pilotprojektet, og om afdelingen kan inddrages mere for
at kunne påvirke udbuddene.
Bilag 6.1 Pilotprojekt - Udvidelse af udbudsporteføljen for KA 3. semester på Arts
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7.

Indstilling af to undervisere til den pædagogiske hæderspris (beslutningspunkt)
I forbindelse med afholdelsen af Aarhus Universitets årsfest fredag den 9. september
2022 påregner Aarhus Universitets Jubilæumsfond at uddele en pris på 60.000 kr.
som anerkendelse af fremragende og banebrydende undervisning på Aarhus Universitet (Undervisningspris). Der skulle indstilles en kvindelig og mandlig kandidat.
Sidst prisen blev uddelt, gik den til Lars Bo Gundersen, IKS (se evt. bilag 7.2 her).
Proces:
• På UN-møder i november 2021 indstilles kandidater
• På SN-mødet den 8. december 2021 meddeler afdelingsledere UN’ernes indstillinger mundtligt. På mødet indstilles to kandidater (en kvinde og en
mand) som SN’s bud til prisen.
• Senest den 6. januar 2022 indstiller Instituttet to kandidater (en kvinde og en
mand) som IKS’ bud til prisen.
MH påpegede og beklagede, at der desværre var kort frist til at behandle dette punkt.
Fagrådene havde ikke nået at drøfte emnet inden UN-mødet. UN påpegede, at processen sidste gang havde været endnu dårligere, men at tiden fortsat var lille ift. at
behandle et væsentligt punkt.
MH påpegede, at de to fagråd taler sammen ift. om der kan indstilles noget fælles,
men at det ikke er et krav at indstille kandidater.
Beslutning:
UN besluttede derfor at afholde et Zoom møde til behandling af dette punkt for at
indstille to kandidater, som MH kunne videregive til SN IKS på deres SN-møde den
8. december.
Opfølgning:
Fagrådene ville kontakte MH og Louise Wennemoes Hansen (LWH) for at finde en
mødedato til Zoom drøftelsen, som skulle tages inden SN-mødet den 8. december.
Bilag 7.1 Anmodning om indstilling til Undervisningspris 2022
Bilag 7.2 Modtagere af Undervisningspris 2006-2021
8. Nyt fra…
8.1 Nyt fra afdelingsleder/fagene
På Klassiske Studier er man godt i gang med planlægning af faglig dag, hvor man fra
trivselspuljen har fået bevillig til studentermedhjælpere. De får et fyldt program med
oplæg fra både studerende og VIP.
Det blev påpeget, at Klassiske Studier havde afholdt møde med fagkonsulent, der påpegede, at der er flere i gymnasiet, som uddannes med græsk som sprog end tidligere,
hvilket var positivt.

Side 5/8

AARHUS
UNIVERSITET

På Historie er der mange projekter i gang ifm. trivselsmidlerne. Derudover har der
været afholder et internat for ansatte på Historie, hvor de blandt andet drøftede KAuddannelsen og forskningsområdet.
MH påpegede, at der vil afholdes KA fejring for både 2020 og 2021 årgange, og at det
var godt, at begge årgange kunne fejres, trods Corona udfordringer tidligere.
MH havde intet nyt at berette om restriktioner ifm. Corona situationen.
8.2

Nyt fra SN-repræsentanter

Intet nyt.
8.3 Nyt fra de studerende
Der har været kampvalg for de studerende, og det var gået godt med høje stemmeprocenter. Følgende studerende er valgt til SN IKS fra Historie og Klassiske Studier:
• Anca Theodora Mygind (valgt som SN-repræsentant)
• Ane Kirstine Høgsbro Dybkjær
• Andreas Emil Mikkelsen
• Iben Stidsen
• Mikkel Bang Maesen
• Mathilde Vadsager Andresen
• Line Hybjerg Hansen
• Andreas Bennetzen Bierbaum
• Henrik Mogensen Nielsen
Derudover var hytteturen var Klassiske Studier blevet afsluttet, der havde været en
del fra 2020-årgangen, som havde deltaget i turen, hvilket var positivt.
8.4 Nyt fra studievejledere
Studievejledningen har afholdt årgangsmøder, karriereveje og inspirationsmøde om
udveksling.
VIP påpegede, at det for studerende på Klassiske Studier kan være relevant at vide, at
det er en mulighed, at specialestuderende kan søge om specialeophold i Rom eller
Athen. Der udstedes et særligt legat til dette på Det Danske Institut i Athen, men det
skal søges i september. Studievejledningen måtte derfor gerne råde de studerende til
at tænke på dette i god tid. Studievejledningen vil videreformidle dette ifm. det inspirationsmøde om udveksling, der lige var afholdt.
8.5

Nyt fra Arts Studier

UN blev af LWH orienteret om nyheder fra Arts Studier i november 2021:
• Summer University 2022: 26 Summer University fag er nu godkendt i studienævnene og oprettet i systemerne. Fagene fremgår i kursuskataloget. På IKS
er der indmeldt 7 fag, hvoraf 4 er nye, og 3 er genudbud. Det videre arbejde
med bl.a. markedsføring er overgået til AU Summer University.
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Nyhedsbreve fra Arts Studier kan altid findes via følgende link: https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
Bilag 8.5.1 Nyhedsbrev Arts Studier november 2021
3. semester på BA Historie herunder særligt modulet Introduction to
Digital Methods & Archives (drøftelsespunkt)
Fagrådet på Historie ønskede at drøfte 3. semester på historie og særligt modulet Introduction to Digital Methods & Archives.
9.

Fagrådet påpegede, at modulet har bragt frustration blandt de studerende pga. modulets tilknytning til faget Kildenært emne. UN har tidligere drøftet 3. semester på
BA Historie. De rammer, der er sat for det, de studerende skal igennem på 3. semester, vurderes dårlige. Fagrådet foreslog derfor, at der blev gjort noget ved det snarest
muligt.
MH var enig i udfordringerne med 3. semester og arbejdsbyrden. Det er en frustration, at 3. semester ikke fungerer så godt som det kunne gøre. Løsningen kunne dog
kun være en 10+10+10 ECTS fordeling, men det skal drøftes videre også med input
fra fagrådet. MH påpegede, at det er på dagsorden til næste medarbejdermøde, hvor
der formentlig laves en arbejdsgruppe. Det vil være 3. semester som helhed, der skal
arbejdes med. Fagrådet på Historie var interesseret i at deltage i arbejdsgruppen eller
i arbejdsgruppens møder.
Der blev desuden påpeget, at der i højere grad skal arbejdes med formidling blandt de
studerende, da en ny studieordning først vil løse udfordringerne til efteråret 2024. 3.
semester er et semester, hvor det går op for studerende, at universitet er hårdt, og at
de skal tilrettelægge deres semester mere selv. Studiemiljøet har desuden været præget af Corona situationen, og erfaringsudvekslingen kommer forhåbentlig op at køre
igen. Studievejleder fra Historie kontaktes ift. årgangsmøde for 2. semester, hvor man
kunne påpege, hvordan man studerer ift. et semesterskema.
Andre muligheder for at løse udfordringen, inden en ny studieordning træder i kraft,
kunne man ligeledes nedjustere forventningen blandt VIP og studerende på 3. semester, og derudover se på time normeringen. Timetallet ift. holdundervisning kan tænkes ind nu uden om studieordningen.
BA-processen med en ny studieordning vil SNUK også involveres i, men den vil køre
særskilt med KA-processen. Det blev påpeget, at 3. semester koordinatoren må
hjælpe med at holde det overordnede blik for MH, når der vil være to studieordningsprocesser.
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10. Forslag til kommende møder
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Forslag

Tidspunkt

Diversitet i pensum

Ubestemt

Anonymisering af eksamen

Ubestemt

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

Februar/marts
2022

Opfølgning af handlinger i den publicerede handleplan fra
undervisningsmiljøvurderingen

Slut efterår 2021/
Start forår 2022

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

Efteråret 2021

11. Evt.
Intet.

