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Lokale 516, Bygning 1461 
Uddannelsesnævnsmøde Historie og Klassiske Studier 

Deltagere:  
Undervisere: Nina J. Kofoed (his), Troels Myrup Kristensen (ks). 

Studerende: Anca Theodora Craciunescu (UN-næstforperson, ks), Mikkel Bang Mae-
sen (his), Mathias Møller Helt (ks), Andreas Emil Mikkelsen (his). 

Observatører: Marianne Pade (VIP, ks), Sofie Skipper Lauritzen (studievejleder, ks), 
Anna Sønnichsen (afdelingskoordinator), Julie Pedersen (afdelingskoordinator), Ida 
Briesemeister (cheftutor, ks), Andreas Bennetzen Bierbaum (cheftutor, his), Jannik 
Lindholm Hansen (cheftutor, his), Louise Wennemoes Bjerregaard (Arts Studier, re-
ferent).  

Fraværende: 
Mary Hilson (afdelingsleder og UN-forperson, his), Helle Strandgaard Jensen (VIP-
observatør, his), Malthe Juul Boserup (his). 

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

Nina J. Kofoed (NJK) orienterede uddannelsesnævnet (UN) om, at afdelingsleder og 
UN-forperson Mary Hilson (MH) ikke kunne deltage i UN-mødet, og at hun derfor 
ville lede mødet. 

2. Opfølgning fra sidste UN-møde
UN fulgte op på UN-mødet den 16. juni 2021:
Studerende orienterede om, at der er valgt en ny SN-repræsentant og UN-næstforper-
son, da Benedikte Birkkjær Justesen er udtrådt af UN. Dette bliver Anca Theodora
Craciunescu. Derudover til at udfylde den vakante studenterplads for Historie, vil An-
dreas Emil Mikkelsen (fra UN-suppleantlisten) deltage som UN-medlem fremover.
Derudover vil Gry Schack Petersen fra Klassiske Studier blive erstattet af Mathias
Møller Helt (fra UN-suppleantlisten) i resten af perioden.

Bilag 2.1 Godkendt referat UN-møde HIS og KS 16.06.2021 

3. Evaluering af studiestart (drøftelsespunkt)
UN evaluerede studiestart med henblik på proaktive og optimerende tiltag til efterføl-
gende år. Gæster under punktet: Cheftutorer gjorde status.
NJK takkede cheftutorerne for deres indsats under en svær planlægningsperiode.
Både cheftutorerne fra Historie og fra Klassiske Studier havde modtaget positive eva-
lueringer og var generelt tilfredse med studiestartsforløbet. Det blev påpeget, at de få
negative kommentarer kunne være undgået, hvis der have været mulighed for flere
dage på universitet, end det var tilladt pga. Corona. De få dage på universitet blev
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derfor oplevet som fagligt tunge, men det vil ændre sig fremover. UN var enige i den 
vurdering. Derudover roste UN tiltag med mindre fokus på alkohol, trods det altid er 
svært at integrere de studerende, der finder det sociale udfordrende.  
 
Bilag 3.1 Evalueringer på studiestart 2021 Historie 
Bilag 3.2 Evalueringer på studiestart 2021 Klassiske Studier 
 
4. Godkendelse af fagbeskrivelser for valgfag F22 (beslutningspunkt) 
UN skulle godkende fagbeskrivelser for valgfag til forårsudbuddet 2022 på Historie.  
Det drejede sig om følgende fag:  

• BA Historie 2020, valgfag formidlingsbaseret 
• BA Historie 2020, valgfag emnebaseret (x2) 

Fagbeskrivelserne, der skulle godkendes, findes i bilag 4.1. 
 
Beslutning: 
UN godkendte fagbeskrivelserne for valgfag til foråret 2022. 
 
Opfølgning: 
De godkendte valgfagsbeskrivelser skal afdelingsleder/MH sende til UVAEKA (og 
SNUK) umiddelbart efter UN-mødet, da der er givet særligt lov til en forlænget frist 
fra den oprindelige deadline den 14. september. 
 
Bilag 4.1 BA Historie, Valgfag, F22  
 
5. Undervisningsmiljøvurdering (beslutningspunkt) 
UN blev bedt om at bemærke, at der til dette dagsordenspunkt var tale om følsomt 
og fortroligt data, som kun var til deling blandt UN-medlemmer og afdelingsleder. 
 
Baggrund: 
Undervisningsmiljøvurderingen er en vurdering af universitetets fysiske, psykiske og 
æstetiske miljø og skal efter lovkrav udføres på universiteter hvert 3. år. Formålet 
med vurderingen er, at udpege hvis, der er områder, hvor der er behov for en indsats 
for at udvikle og sikre et godt undervisningsmiljø for de studerende. Studerende på 
Arts har modtaget information om undervisningsmiljøvurderingen og er blevet invi-
teret til at kontakte deres repræsentant i UN, såfremt de har ønsker om at bidrage til 
drøftelserne. 
 
Udarbejdelse af handleplan: 
UN har til opgave at give input til og godkende afdelingsleders oplæg til mulige ind-
satser (handleplan) for hver uddannelses undervisningsmiljø. I handleplanen er det 
muligt at igangsætte handlinger inden for temaerne psykisk, fysisk og æstetisk miljø, 
hvor UN finder det relevant. Baggrundsmaterialet er uddannelsernes rapport for un-
dervisningsmiljøvurdering, som baserer sig på et udvalg af resultater fra den seneste 
afholdte nationale undersøgelse fra Uddannelses- og forskningsministeriet. Desuden 
kan studiemiljøundersøgelsen indgå som yderligere baggrundsmateriale for drøftel-
sen, hvis nævnet finder dette relevant. 
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Afdelingsleder følger herefter løbende op på indsatserne i handleplanen som det afta-
les i samarbejde med UN. Et naturligt tidspunkt for opfølgning kan fx være til det år-
lige statusmøde i april/maj. 
 
Næste skridt: 

• Handleplanerne drøftes i studienævnet (SN IKS) i oktober med fokus på at 
dele eksempler på god praksis og idéer til indsatser på tværs af uddannelser. 

• Handleplanerne godkendes af Studieleder og prodekan og offentliggøres på 
studieportalen. 

• Sideløbende med undervisningsmiljøvurderingen drøfter fakultetsledelsen og 
institutter proces for håndtering af konkrete sager om mobning, chikane og 
diskrimination mellem medarbejder og studerende. 

 
UN’s drøftelser: 
UN drøftede, at rapporterne overordnet var positive, men at der desværre var lave 
svarprocenter. Det blev drøftet, hvorvidt at svarene er repræsentative, da svarperio-
den var midt i Corona-perioden, hvor de studerende var hjemsendte.  
De største opmærksomhedspunkter i rapporterne omhandlede dog ensomhed og 
feedback. Det blev pointeret, at en mentorordning på Klassiske Studier kunne af-
hjælpe ensomhed, og det netop kunne indgå i handleplanen for undervisningsmiljø-
vurderingen. Derudover vil afdelingen overveje om den eksisterende mentorordning 
på Historie kan indrettes, så den i højere grad afhjælper ensomhed. Samtidig påtæn-
kes feedback-elementet aktivt i studieordningsrevisionen på Historie. 
Et tredje opmærksomhedspunkt var mobning, chikane og diskrimination, som bliver 
taget op på kommende medarbejdermøde. Fagrådet på Historie påpegede, at de også 
har forsøgt at italesætte disse problematikker, og at det primært handler om stude-
rende imellem og uden for universitets faglige rammer. NJK påpegede dog, at de stu-
derende altid måtte henvende sig til afdelingen, hvis der var brug for det. 
I forlængelse heraf blev det også fremhævet, at nogle studerende følger sig forskelsbe-
handlet, og at afdelingen skal skabe en kultur, hvor man kan tale åbent herom. Det er 
en kultur, som afdelingen løbende skal arbejde på. 
Sidstnævnte drøftede UN, at flere studerende har svaret, at de ikke ved, hvor de skal 
finde støtte og vejledning. Hertil påpegede UN, at AU har mange gode tilbud. NJK 
påpegede, at der er igangsat et arbejde om at lave et vejledningsmateriale til de stude-
rende på institut niveau, så det tydeliggøres hos de studerende, da der er opmærk-
somhed på det generelt. 
 
Beslutning: 
UN godkendte på baggrund af undervisningsmiljøvurdering 2021 handleplan for af-
delingens uddannelser.  
  
Opfølgning: 
Afdelingsleder/MH indstiller handleplaner til drøftelse i SN IKS og efterfølgende 
godkendelse hos Studieleder og Prodekan.  
UN ønsker at se den publicerede handleplan ved et kommende møde og følge op på 
handlingerne. 
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Bilag 5.1 ALs oplæg til UMV handleplaner for afdelingens uddannelser  
Bilag 5.2 Historie BA Undervisningsmiljøvurdering 2020 
Bilag 5.3 Historie KA Undervisningsmiljøvurdering 2020 
Bilag 5.4 Klassisk arkæologi BA Undervisningsmiljøvurdering 2020 
Bilag 5.5 Klassisk filologi ny og gl BA og ny KA Undervisningsmiljøvurdering 2020 
 
Yderligere materiale/baggrundsinformation, som det er muligt at benytte sig af: 

• Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø 
• Side på studieportalen for undervisningsmiljøvurdering 
• Studiemiljøundersøgelsen 

 
6. Behandling af undervisningsevalueringer fra F21 (beslutningspunkt) 
Jfr. IKS’ evalueringspolitik skal afdelingsleder og UN i samarbejde og på baggrund af 
evalueringsnotater fra de enkelte fag udarbejde evalueringsrapporter for hver uddan-
nelse. Dato for indsendelse af afdelingsleders opsamlende evalueringsrapporter til SN 
IKS er den 6. oktober.  
 
MH havde i bilag 6.1 udarbejdet et udkast til evalueringsrapporten, som blev drøftet. 
Udkastet var dækkende for de punkter, som UN også rejste ud fra undervisningseva-
lueringerne. UN påpegede, at undervisere og studerende er kommet godt igennem et 
svært semester, og at det ser ud til at lykkedes at lave en fornuftig undervisning trods 
præmissen med det online aspekt. Undervisningsevalueringerne bar netop igen præg 
af et Corona-semester.  
 
Studerende kommenterede på faget Antikkens filosofi: De kunne genkende de samme 
problemer i nuværende undervisningsevaluering fra tidligere forløb, hvor udfordrin-
gen lå i samlæsning af mange studieordninger. Underviser havde givet forslag til for-
bedring, hvilket tages med videre til planlægningen af næste undervisning i faget.  
 
Beslutning: 
UN godkendte afdelingsleders udkast af evalueringsrapporten for uddannelserne i af-
delingen til behandling i SN IKS.  
 
Opfølgning: 
Afdelingsleder/MH indsender den godkendte rapport til SN IKS inden 6. oktober. 
 
Bilag 6.1 Udkast til ALs opsummerende notat HISKS F21  
Bilag 6.2 Evalueringspolitik på IKS 
Bilag 6.3 Undervisningsevalueringer BA Historie F21 
Bilag 6.4 Undervisningsevalueringer KA Historie F21 
Bilag 6.5 Undervisningsevalueringer Klassiske Studier F21 
 
 
 
 
 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/316
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/316
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/campus/undervisningsmiljoevurdering-2021/
https://studerende.au.dk/studiemiljo/
https://studerende.au.dk/studiemiljo/
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7. UN-spørgsmål til undervisningsevaluering F22 (drøftelsespunkt) 
UN har mulighed for at vælge nogle obligatoriske spørgsmål på uddannelsesniveau – 
ud over de 2 obligatoriske AU-spørgsmål, der findes ingen obligatoriske SN-spørgs-
mål på IKS. Disse spørgsmål vil dermed være med i alle undervisningsevalueringerne 
på uddannelsen.  
 
På baggrund af behandling af evalueringsrapporter drøftede UN relevante spørgsmål 
til undervisningsevaluering, og om der var ændringer til eksisterende UN-spørgsmål.  
 
UN valgte følgende spørgsmål til efteråret 2021: 

Hvor mange timer har du typisk brugt på dette kursus/modul om ugen 
på forberedelse, inklusiv læsegruppe og opgaver?  
< 5 timer | > 5 timer | > 10 timer | > 15 timer | > 20 timer 

AR-DPU-
SN 009 

Jeg har deltaget aktivt og regelmæssigt i undervisningen 
Enig | Delvist enig | Hverken-eller | Delvist uenig | Uenig  

AR-027 

Det er min oplevelse, at underviseren har forsøgt at tage højde for ting, 
vi nævnte ved midtvejsevalueringen 
Enig | Delvist enig | Hverken-eller | Delvist uenig | Uenig 

Ikke fra 
spørgsmåls- 
banken  

 
UN drøftede spørgsmålene og ønskede ikke at ændre i ovenstående. De samme 
spørgsmål vil derfor blive benyttet til foråret 2022-undervisningsevalueringer som 
UN-spørgsmål.   
 
Opfølgning: 
LWB orienterer uddannelseskonsulenten på IKS herom efter UN-mødet. 
 
8. Status og evt. opfølgning på handleplaner fra Årlig status 2021 (be-

slutningspunkt)  
NJK orienterede på vegne af afdelingsleder om handleplanernes status efter behand-
ling i SN IKS og indstilling til Studieleders godkendelse. Handleplanen for BA Klas-
sisk arkæologi er ikke inkluderet, da denne kører særskilt proces pga. uddannelses-
evaluering. 
 
Beslutning: 
UN besluttede, hvilke handlinger, der skulle sættes på UNs dagsordener til opfølg-
ning i den kommende periode: 
 
Historie: 

• Mentorordning på historie, drøftes i februar/marts 2022. 
• Studieordningsarbejde på historie, foråret 2022 – medarbejdere skal på in-

ternat, hvor drøftelserne om BA- og KA-studieordninger genoptages, herefter 
inddrages både studerende og UN løbende. 

• Dimittendledighed, drøftes i oktober 2021. 
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Klassiske Studier: 
• Dimittendledighed, drøftes i oktober 2021. 
• En mentorordning for Klassiske Studier i 2022, drøftes i oktober 2021. 
• Derudover vil Klassiske Studier kigge nærmere på det digitale curriculum ar-

bejde og mindre studieordningsreguleringer, som evt. kan tages op i UN i for-
året 2022. 

 
Bilag 8.1 BA og KA Historie handleplaner 2021 godkendt af SL 
Bilag 8.2 BA og KA Kl. filologi handleplaner 2021 godkendt af SL 
 
9. Uddannelsesevalueringen af BA Klassisk arkæologi (orientering) 
UN blev af Troels Myrup Kristensen (TMK) orienteret om status på uddannelseseva-
lueringen af BA Klassisk arkæologi, herunder den udarbejdede evalueringsrapport og 
studerende til formøde og evalueringsmødet. 
 
Rapporten sendes ud til censorformandskab og aftagere snarest. Processen er oplevet 
som positiv, og formatet i rapporten er blevet god med et godt datagrundlag.  
I rapporten fremhæves særligt frafald på uddannelsen. Det blev påpeget, at det er 
svært at vurdere, hvor meget Corona har spillet en rolle, men frafald bliver adresseret 
som en udfordring i rapporten, hvor der forsøges at give løsningsforslag dertil.  
 
Evalueringsmødet bliver den 27. oktober. Det bliver et formøde om formiddagen og 
et længevarende møde om eftermiddagen med de eksterne eksperter, Studieleder og 
studerende. De eksterne eksperter, der deltager i evalueringsmødet er:  

• Faglig ekspert: Kristine Bøggild Johansen, museumsinspektør, mag. art, 
Thorvaldsens Museum, København 

• Aftager ekspert: Anne Marie Carstens, specialkonsulent og ph.d., Miljømini-
steriet, Kontoret for Vand og Klimatilpasning 

 
10. Midler til indsatser, der kan styrke det faglige og sociale på uddannel-

serne (drøftelsespunkt) 
Afdelingen for Historie og Klassiske Studier har fået tildelt 100.000 kr. til at styrke 
faglige/sociale aktiviteter (re-boarding) på uddannelserne.  
NJK redegjorde for de aktiviteter, der allerede er søgt midler til, både på Historie og 
på Klassiske Studier, eksempelvis: 
 
Klassiske Studier: 

• Faglig dag fælles for KS 
• Grundvisning i Rundetårn 
• Forplejning til studievejledning 

 
BA Historie: 
1. semester: 

• Gåde spil, kun søgt til et hold, men opfordres til at udbrede til hele årgangen 
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• Biograftur (Margrete den Første), kun søgt til et hold, men opfordres til at ud-
brede til hele årgangen samt søge ekstra midler fra trivselspuljen 

3. semester: 
• Afsluttende reception ifm. arkivugen 
• Skriveworkshop i Kildenært emne for at skabe et miljø om nogle strukture-

rede skrivedage og give en campus stemning til denne årgang  
5. semester: 

• Forskellige tiltag til BA-projektholdende som f.eks. tur til Flensborg, foredrag 
og spisning samt morgenmad.  

 
KA Historie: 

• På kulturhistorie vil der være en ekskursion til København 
• På international og global historie vil være et seminar med en overnatning  

 
UN støttede op om MHs indstilling til at støtte initiativerne den nødvendige hjælp og 
brede ud på 1. semester, så det bliver mere inkluderende ift. hele årgangen og ikke 
blot enkelte hold.  
 
Studerende påpegede dog, at søgeperioden har været for kort og var kritiske ift., at 
pengene skulle bruges i dette kalenderår. Dette blev dog begrundet med, at pengene 
er bevilget i finansloven i år. Det blev påpeget, at såfremt der måtte komme ideer på 
bagkant, kunne den generelle trivselspulje fortsat søges. En studiecafé til Klassiske 
Studier ville der søges midler til via denne pulje.   
 
11. Valg på AU: De studerendes valg til SN og UN i 2022 (orientering) 
UN blev orienteret om valg på AU i efteråret 2021, hvor de studerende skal vælges til 
SN og UN (studerende er på valg hvert år, VIP er først på valg igen i 2023). Link til 
valgside på AU’s hjemmeside: https://medarbejdere.au.dk/strategi/valg/informa-
tion-om-valg-paa-au/regelgrundlag-for-valget/ 
LWB havde forud for mødet orienteret UN-næstforpersonen Anca Theodora Craci-
unescu om valgprocesserne. Det blev påpeget på mødet, at de studerende skal udpege 
en af de studerende UN-medlemmer, som skulle være ansvarlig for opstillingslisten. 
Den ansvarlige skal give en status til UN i oktober (der er valg i slutningen af novem-
ber). 
De studerende skal oprette listen rettidigt, og samtidigt huske, at de studerende, der 
står på listen skal bekræfte dette, førend at valgsekretariatet godkender listen.  
Afdelingen skal sikre sig, at listen er godkendt fra valgsekretariatet. Derfor bedes den 
ansvarlige for opstillingslisten sende en mail til afdelingsleder og UN-sekretæren, når 
dette er sket.  
 
12. Nyt fra…  
12.1 Nyt fra afdelingsleder/fagene 
Historie: Intet nyt. 
 
Klassiske Studier: Semesteret er blevet startet med to større arrangementer, og un-
dervisningen er kommet godt i gang.  

https://medarbejdere.au.dk/strategi/valg/information-om-valg-paa-au/regelgrundlag-for-valget/
https://medarbejdere.au.dk/strategi/valg/information-om-valg-paa-au/regelgrundlag-for-valget/
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12.2 Nyt fra UN-næstforperson og SN-repræsentanter 
SN-repræsentanten orienterede, at der formentlig i december vil komme et nyt doku-
ment vedr. kursuspraksis, som UN drøftede i juni. SN var uenige om formuleringen i 
det nuværende dokument, og der blev derfor oprettet en arbejdsgruppe til at lave om 
på det.  
 
12.2.1 Tilstedeværelseskrav og aktiv deltagelse (drøftelsespunkt) 
SN IKS besluttede i juni på initiativ fra studenterne at sætte praksis for tilstedeværel-
seskrav og aktiv deltagelse på instituttets forskellige fag og afdelinger på dagsorde-
nen. Emnet vil blive diskuteret på SN IKS mødet i oktober på basis af drøftelser i UN. 
UN blev derfor bedt om inden SN-mødet den 8. oktober at forholde sig til følgende 
spørgsmål: 
 

1) I hvilket omfang er tilstedeværelseskrav og/eller krav om aktiv tilstedeværelse 
indskrevet i fagenes studieordninger? 

2) I hvilket omfang er de to krav tænkt som et samlet hele? 
3) Hvilke formål tjener tilstedeværelseskravet, og hvordan kommunikeres dette 

til de studerende? 
4) Hvordan defineres og praktiseres ’aktiv deltagelse’, og hvordan måles den? 
5) Hvad ser UN som de væsentligste fordele, ulemper og dilemmaer ved krav om 

tilstedeværelse og aktiv deltagelse? 
 
UN drøftede kort spørgsmålene og vurderede, at emnet krævede mere tid og viden for 
at drøfte disse yderligere til SN. 
 
Opfølgning: 
LWB spørger SN-sekretæren, om punktet kan udskydes og om der kan gives mere om 
viden om baggrunden og fokus for punktet, og hvad det ønskede slutprodukt skal 
være af drøftelsen. Punktet sættes på dagsorden igen til oktober-mødet. 
 
12.3 Nyt fra de studerende 
Historie: Intet nyt. 
 
Klassiske Studier: De studerende har snart en faglig dag.  
Derudover påpegede de studerende, at der har været problemer med rengøring, gene-
relt på Nobelparken. Det vækker undren, at man er den første til at møde op, men der 
stadig er skrald og rodet i lokalet. Det blev spurgt, hvortil man henvender sig med så-
danne udfordringer, dette var UN ikke klar over.  
Sidst blev det kort drøftet hvorvidt det er muligt at lave tilvalg for Klassisk filologi på 
lige fod med specialiseringslinjen. UN påpegede, at det vil handle om budgettet, og 
det formentlig ikke vil kunne gøres inden for rammerne med uddannelsen.  
 
Opfølgning:  
LWB ville undersøge med SNUK ift. tilvalg for Klassisk filologi, men påpegede, at det 
formentlig ville være svært.  
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12.4 Nyt fra studievejledere 
Studievejledningen holder den 14. oktober inspirationsaften om udenlandsophold 
som et kommende arrangement, af afholdte arrangementer nævnes introduktions-
møder for både BA og KA. 
 
Studievejledningen har drøftet om, at de fremover udelukkende skal fortælle om 
kommende arrangementer og ikke om allerede afholdte arrangementer. Ideen med 
dette var, at UN-medlemmerne således får mulighed for at kommentere og give feed-
back på planlægningen af de kommende arrangementer. Studievejledningen ønskede 
at høre UN, hvad de foretrak og om dette tiltag skulle afprøves.  
 
Opfølgning:  
Dette tages op til næste møde, når MH kan kommentere på dette. 
 
12.5 Nyt fra Arts Studier 
UN blev orienteret om følgende punkter fra Arts Studier: 
 
12.5.1 Proces for studieordningsændringer (orientering) 
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-
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: 

• UN behandler ændringer i oktober med indstilling til godkendelse i SN. 
• SN behandler ændringer i november med mulighed for 2. behandling i de-

cember. SN indstiller til godkendelse i Dekanatet. 
• Dekanatet behandler studieordningsændringer i januar. 

Godkendte studieordningsændringer træder i kraft i studieordningen pr. 01.09.2022. 
 
UN har følgende studieordninger, som har haft et fuldt gennemløb:  

• Kandidatuddannelsen i klassisk filologi 2019 
• Bachelortilvalget i oldtidskundskab 2018 
• Bachelortilvalget i græsk 2018 
• Bachelortilvalget i latin 2018 
• Kandidattilvalget i oldtidskundskab 2019 
• Kandidattilvalget i græsk 2019 
• Kandidattilvalget i latin 2019 
• Bacheloruddannelsen i historie 2020 (svarer til den fra 2018) 
• Bachelortilvalget i historie 2020 (svarer til den fra 2018) 
• Kandidatuddannelsen i historie 2019 (svarer til den fra 2017) 
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• Kandidattilvalget i historie 2019 
 
UN er i gang med at arbejde med følgende ændringer: 

• Kandidatuddannelsen i Klassisk filologi 2019, Produktspeciale, Ændring der 
adskiller sideantal fra Monografispecialet og tager højde for selve produktet.  

 
UN har tidligere indstillet følgende ændringer, som blev afvist grundet mangel på 
fuldt gennemløb:  

• Bacheloruddannelsen i historie 2o2o (2018) & Bachelortilvalget i historie 
2020 (2018), Kildeintroducerende emne, Ændring af antal studerende i grup-
per så det passer til gruppestørrelsen i Kildenært emne. 

• Bacheloruddannelsen i historie 2o2o (2018), Kildenært emne, Præcisering af 
struktur f.eks. ifm. ’arkivugen’. 

• Bacheloruddannelsen i historie 2020 (2018), Teoriorienteret metode, pr. 
01.09.2020 blev der indført en mindre ændring for at sikre de studerendes 
retssikkerhed, der blev ifm. udtrykt ønske om større ændringer, hvilket vil 
kunne træde i kraft pr. 01.09.2022. 

Tidligere indstillede ændringer skal indstilles igen og godkendes i både UN, SN og 
Dekanatet. 
 
Skabelon og dialog med UN-sekretær: 
Skabelon for indstilling af ændringer (både nye og tidligere indstillede ændringer) 
kan rekvireres hos UN-sekretæren.  
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. 

 
12.5.2 Studieordningsændringer publiceret den 01.09.2021 
1. september 2021 træder alle studieordningsændringer i kraft.  
 

1) UN orienteres om de studieordningsændringer, der er trådt i kraft pr. 01.09 
for UNs egne studieordninger: 

Dette kan både være de studieordningsændringer, som UN selv har ønsket og som er 
blevet godkendt af SN og dekanatet, men der kan derudover også være indført andre 
mindre ændringer, hvis der i løbet af året opdages uhensigtsmæssige formuleringer, 
som kan føre til misforståelser eller være til fare for de studerendes retssikkerhed. 
Disse kan opdages af både undervisere og administrative medarbejder i deres daglige 
arbejde med studieordningerne, og ændringerne vil altid være lavet i samarbejde med 
afdelingsleder og underviser.   
 
Liste over UNs egne studieordningsændringer trådt i kraft pr. 01.09: 

• Teoriorienteret metode (BA Historie 2020 og KA-TV Historie 2019): Produk-
ter kan indgå i portfolioen og kan afhængig af omfang og efter undervisers an-
visning udgøre et antal normalsider af den samlede portfolios omfang.  
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• Emne i international og global historie (KA Historie, A2-linje, 2019): Om-
fang i sideantal for 1-4 studerende er rettet for at skabe sammenhæng mellem 
omfang, stigning i omfang og antal sider til individuel bedømmelse. 

 
2) UN orienteres om generelle studieordningsændringer, der er trådt i kraft pr. 

01.09: 
Der blev orienteret ud fra september-nyhedsbrevet fra Arts Studier i bilag 12.5.3-2. Af 
væsentlige fremhævelser kan, der nævnes: 

• Afsnit 2.1 – Uddannelsens regler: Dispensation for tilstedeværelseskrav er 
forlænget til at gælde efterårssemestret 2021 grundet Covid-19-pandemien: 
Der stilles ikke krav om regelmæssig deltagelse i undervisningen (75 %) ifm. 
undervisningsdeltagelse. 

• Afsnit 3 – Generelle regler: Pr. 1. februar 2021 blev studieaktivitetskravet af-
skaffet, dette er derfor fjernet i studieordningerne. 

• Juridisk gennemsyn: Dispensation for efterårssemestret 2021 til forårsseme-
stret 2022 på profil-semestret, som giver studerende mulighed for at tage 
ikke-dansktalende fag på danske universiteter som ”Internationale valgfag”.   

 
12.5.3 Nyhedsbrev fra Arts Studier 
UN blev orienteret om nyheder fra Arts Studier i august og september 2021:  

• Nemmere ansøgningsproces for studerende med handicap, der gør, at disse 
studerende kun behøver at søge om særlige prøvevilkår én gang. Ved spørgs-
mål herom fra studerende med handicap, kan studievejledningen kontaktes 

• #AUgenstart, se hjemmesiden: https://studerende.au.dk/AUgenstart/  
• Ændringer i studieordninger pr. 1. september 2021, se ovenstående punkt. 

Nyhedsbreve fra Arts Studier kan altid findes via underviserportalen. 
 
Bilag 12.5.3-1 Nyhedsbrev Arts Studier august 2021 
Bilag 12.5.3-2 Nyhedsbrev Arts Studier sept. 2021 inkl. studieordningsændringer 
 
13. Forslag til kommende møder 

• Diversitet i pensum 
• Anonymisering af eksamen 
• Evaluering af BA Historie mentorordning, februar/marts 2022  
• Drøftelse om Klassiske Studier skal have mentorordning i 2022, oktober 2021 

 
Nye forslag fra UN til kommende møder:  

• Dimittendledighed, drøftes i oktober 2021 
• Opfølgning af handlinger i den publicerede handleplan fra undervisningsmil-

jøvurderingen, slut efterår 2021 eller start forår 2022 
 
14. Evt. 
Intet.  

https://studerende.au.dk/AUgenstart/
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
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