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Møde den: 16. juni 2021 kl. 12.30-14 

Lokale 516, Bygning 1461 

Uddannelsesnævnsmøde Historie og Klassiske Studier 

Deltagere:  

Undervisere: Mary Hilson (afdelingsleder, his), Troels Myrup Kristensen (ks), Jeppe 

Büchert Netterstrøm (his). 

Studerende: Mikkel Bang Maesen (his), Anca Theodora Craciunescu (ks), Gry Schack 

Petersen (ks). 

Observatører: Marianne Pade (VIP, ks), Chatrine Clausen (studievejleder, his), Anna 

Sønnichsen (afdelingskoordinator), Louise Wennemoes Bjerregaard (Arts Studier, re-

ferent).  

Fraværende: 

Benedikte Justesen (studerende, his), Malthe Juul Boserup (studerende, his), Nina J. 

Kofoed (VIP, his), Helle Strandgaard Jensen (VIP-observatør, his). 

1. Godkendelse af dagsorden

Uddannelsesnævnet (UN) godkendte dagsordenen.

2. Opfølgning fra sidste UN-møde

UN fulgte op på UN-mødet den 19. maj 2021:

Problematik ift. undervisningsudbud på Klassisk filologi med specialisering i Latin 

og eventuel plan derfor: 

VIP Marianne Pade (MP) orienterede UN, at der til det kommende semester er afsat 

timer og underviser til faget Introduktion til romersk arkæologi, hvilket skulle løse 

problemet. Dette var de studerende tilfredse med.  

Potentiel KA Marinearkæologi til BA Klassisk arkæologi studerende: 

Afdelingsleder og UN-forperson Mary Hilson (MH) orienterede UN om, at fakultetet 

og instituttet har besluttet ikke gå videre med en KA-uddannelse i Marinearkæologi.  

Bilag 2.1 Godkendt referat UN-møde HIS og KS 19.05.2021 

3. Behandling af ansøgninger til aktivitetspuljen (beslutningspunkt)

UN skulle behandle indkomne ansøgninger til midler til aktiviteter i efterårssemeste-

ret 2021 fra aktivitetspuljen.

I forbindelse med fordeling af midlerne fra aktivitetspuljen til semestre i 2020 beslut-

tede UN at tildele max. 150 kr. pr. studerende, til forårssemestre besluttede UN at til-

dele max. 200 kr. pr. studerende. 

De indkomne ansøgninger til efteråret 2021 dækkede over følgende: 
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Hvilket hold 

/studerende 

Underviser 

/ansøger 

Ansøgt  

beløb 

Beskrivelse 

“Main themes in Interna-

tional & Global History” 

Antal studerende af-

hængig af optag, forment-

lig 10-15 

 

1. semester KA i IGH 

Fabio Santos 2.110 DKK Beløb dækker entre 

udgifter til AROS for 

studerende og under-

viser.  

Se ansøgning for flere 

detaljer (bilag 3.1) 

”A History of Work and 

Industrial Relations”, IV-

fag, ca. 20 studerende 

 

BA-studerende 

Philipp Reick 9.000 DKK Beløb dækker trans-

port samt entre og 

guide udgifter på eks-

kursion til Hamburg. 

Se ansøgning for flere 

detaljer (bilag 3.2). 

”BA-projekt: Nationa-

lisme, nationale bevægel-

ser og nationale mindretal 

1864-1914” 

 

5. semester studerende BA 

i Historie 

Katrine 

Crone,  

Karen Gram-

Skjoldager 

7.085 DKK Beløb dækker halvde-

len af de samlede ud-

gifter til ekskursionen 

til Sønderjylland. 

Se ansøgning for flere 

detaljer (bilag 3.3). 

 

  18.195 DKK  

 

Beslutning: 

UN ønskede at støtte med midler til eksklusionerne. Da der ikke har været mange ak-

tiviteter tidligere pga. Corona, besluttede UN at tildele alle de ansøgte midler. De an-

søgte beløb i ovenstående til de tre fag blev godkendt, men beløbet skal tilpasses efter 

det antal studerende, som kurserne ender med at have.  

 

Opfølgning: 

Afdelingskoordinator Anna Sønnichsen (AS) følger op på at orientere underviserne 

om tildelingen af aktivitetspuljemidlerne efter UN-mødet. 

 

Bilag 3.1 Ansøgning - Main themes in IGH 

Bilag 3.2 Ansøgning - IV-fag A history of work and industrial relations 

Bilag 3.3 Ansøgning - BA-projekt hold Nationalisme m.m. 

 

4. Planlæggelse af UN-møder i efteråret 2021 (beslutningspunkt) 

UN skulle beslutte dato for UN-møder i efteråret med udgangspunkt i disse forslag: 

 Den 22. september kl. 12.30-14 

 Den 13. oktober kl. 12-13 

 Den 17. november kl. 12.30-14 

 Den 15. december kl. 12.30-14 
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UN blev orienteret om, at der ikke afholdes et møde i august, men at der i stedet vil 

være en skriftlig godkendelse af valgfag og øvrig orientering, som UN får tilsendt af 

MH og Louise Wennemoes Bjerregaard (LWB). 

 

Beslutning:  

Ovenstående datoer og klokkeslæt blev valgt. 

 

Opfølgning: 

LWB booker møderne efter UN-mødet. 

 

5. Mentorordning BA Historie (drøftelsespunkt) 

Ifm. Årlig status på UN-mødet i april drøftede UN kort mentorordningen på BA Hi-

storie, som ønskes genbesøgt på dette møde, da mentorer har været i tvivl om ar-

bejdsopgaverne. UN drøftede mentorordningen på BA Historie under dette punkt. 

MH havde medsendt et udkast til mentorordningen (bilag 5.1), som drøftelserne tog 

udgangspunkt i. 

 

MH orienterede UN om, at mentorerne er ansat til efteråret og vil få beskrivelsen i bi-

lag 5.1 tilrettet med UNs eventuelle kommentarer. 

 

Studievejledningen påpegede, at der var nogle overlap mellem oplæg fra studievejled-

ningen og beskrivelsen af mentorernes opgave. Der kunne laves nogle specificeringer 

f.eks. af gruppeworkshop. Dette ville studievejledningen sende til MH efter mødet.  

 

Det blev påpeget af studerende, at mentorer har haft svært ved at få de studerende til 

at benytte dem i løbet af studiet. Der kunne på sigt ses nærmere på rollefordelingen af 

tutor og mentor, ift. om de skulle samles eller adskilles mere. Det blev påpeget, at der 

på et UN-møde i februar/marts skal evalueres på mentorordningen. Dette sættes som 

punkt under ”forslag til kommende møder”. 

 

Det blev foreslået, at der kunne introduceres mere og tidligere om mentorerne, så de 

fik en større integration i starten af studiet. Dette ville hjælpe på at få studerende til 

at benytte mentorerne. Mentorerne har 20 timer og bestemmer selv, hvordan de di-

sponerer over dem, men det kunne foreslås, at der sættes ind i starten.  

 

Studerende spurgte ind til, om der bør laves en mentorordning for studerende på 

Klassiske Studier. Det blev påpeget, at dette tiltag eventuelt kunne bidrage til at ned-

justere frafaldet på Klassiske Studier. MH vil gerne undersøge det ift. ressourcer, men 

medarbejdergruppen skal høres først. Det blev påpeget, at VEST kan bidrage i drøf-

telserne. Punktet tages op igen i efteråret, ift. om det skal indføres til 2022. Dette sæt-

tes som punkt under ”forslag til kommende møder”. 

 

Bilag 5.1 Udkast til beskrivelse af mentorordning på Historie 

 

6. Feedbackordning BA Historie (orienteringspunkt) 

Ifm. drøftelser om udfordringer på 3. semester af BA Historie blev det på UN-mødet i 

april påpeget, at UN bør gensøge feedbackordningen ifm. faget Teoriorienteret me-

tode. UN blev af MH orienteret om feedbackordningen på BA Historie under dette 

punkt.  
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MH har undersøgt forskellige måder at løse det på, men det har været svært. Derfor 

foreslår MH en midlertidig løsning, hvor der gives ekstra ressourcer på det kom-

mende semester til faget Teoriorienteret metode – indtil der kommer en ny studie-

ordning, som ville kunne se nærmere på en permanent løsning. Dette var de stude-

rende tilfredse med. 

 

7. Nyt fra…  

7.1 Nyt fra afdelingsleder/fagene 

Genåbningen går godt, nu må 50 % af underviserne være tilbage på kontoret. Afdelin-

gen er generelt ophængt med eksamener i denne tid.  

Ifm. ansættelse af VIP Evert Hendrik van Emde Boas til fag på Klassiske Studier af-

holdes der en stor event den 18. juni ved antikmuseet, både for VIP og studerende.  
 

7.2 Nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentanter 

Inden UN-mødet blev der til dagsordenen eftersendt et punkt fra Studienævnet på 

Institut for Kultur og Samfund (SN IKS): 

 

7.2.1 Evaluering af god praksis for kursusafvikling 

Da SN IKS vedtog retningslinjerne ”God praksis for kursusafvikling” blev det aftalt, at 

disse skulle evalueres, efter de havde været i brug i et år. Derfor blev alle UN bedt om 

at drøfte de medsendte spørgsmål, inden SN-mødet den 8. september 2021. Ret-

ningslinjerne kan findes her: 

På dansk: https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studiena-

evn/Kultur_og_Samfund/SN-dokumenter/God_praksis_for_kursusafvik-

ling_paa_uddannelser_10._juni_2020.pdf  

På engelsk: https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studiena-

evn/Kultur_og_Samfund/SN-dokumenter/Good_practice_for_presenting_and_de-

livering_courses_on_degree_programmes_10._juni_2020.pdf  

 

Spørgsmålene til UN var følgende: 

1) I hvilket omfang er undervisere og studerende på de enkelte kurser bekendte 

med retningslinjerne? 

2) I hvilket omfang følges de før undervisningsstart og gennem undervisnings-

forløbet? 

3) I hvilken udstrækning opleves de som hensigtsmæssige af undervisere og stu-

derende? 

4) Hvad, om noget, kunne UN’erne ønske sig ændret ved retningslinjerne? 

 

UN drøftede punktet og udfyldte bilag 7.2.1-1 med svarene.  

Opsummerende drøftede UN, at VIP og studerende ikke er bekendt med selve doku-

mentet, men at retningslinjerne ikke er overraskende og følger nuværende praksis. 

Det går fint med at følge retningslinjerne i kurserne. MH vil sørge for at orientere om 

dokumentet nærmere. 

Der bemærkes en selvmodsigelse i dokumentet ifm. undervisningsplan, der skal fore-

lægge 14 dage før undervisning, og forventningsafstemning med de studerende. Der 

skal være plads til udvikling og forhandling med de studerende om pensum.  

https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Kultur_og_Samfund/SN-dokumenter/God_praksis_for_kursusafvikling_paa_uddannelser_10._juni_2020.pdf
https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Kultur_og_Samfund/SN-dokumenter/God_praksis_for_kursusafvikling_paa_uddannelser_10._juni_2020.pdf
https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Kultur_og_Samfund/SN-dokumenter/God_praksis_for_kursusafvikling_paa_uddannelser_10._juni_2020.pdf
https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Kultur_og_Samfund/SN-dokumenter/Good_practice_for_presenting_and_delivering_courses_on_degree_programmes_10._juni_2020.pdf
https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Kultur_og_Samfund/SN-dokumenter/Good_practice_for_presenting_and_delivering_courses_on_degree_programmes_10._juni_2020.pdf
https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Kultur_og_Samfund/SN-dokumenter/Good_practice_for_presenting_and_delivering_courses_on_degree_programmes_10._juni_2020.pdf
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Der blev stillet spørgsmålstegn ved, om alle retningslinjerne skal følges, hvis de ikke 

passer til alle uddannelser. Dog følges det stort set alligevel, men det bør overvejes 

om alle afdelinger og uddannelser passer til retningslinjerne. 

 
Bilag 7.2.1-1 Evaluering af retningslinjer for god praksis for kursusafvikling 

 

7.3 Nyt fra de studerende 

Fagrådet på Klassiske Studier:  

Fagrådet afholder møde i juni, hvor orienteringer fra UN videregives. Der planlægges 

en sommerfest for at fokusere på det sociale og for at skabe sammenhold. Derudover 

planlægges introugen: Tutorer fra 2021 og fra 2020 laver to separate hytteture for 

begge årgange. Der følges op herpå, når det planlægges nærmere. 

Derudover meddelte Gry Schack Petersen, da hun snart er færdig med sin bachelor-

uddannelse, vil stoppe i UN. Der vil komme en ny repræsentant for hende i septem-

ber. MH takkede for hendes indsats på møderne.  

 

Fagrådet på Historie:  

Fagrådet er gået på sommerferie. De har fået bekræftet, at den årlige hyttetur bliver 

til noget i år.  

UN blev orienteret om, at Benedikte Justesen stopper til sommer, og at der derfor 

skal findes ny SN-repræsentant. 

 

Opfølgning: 

LWB vil sende listen over valgte SN-suppleanter til de studerende UN-medlemmer, 

som herefter internt aftaler, hvem der skal være SN-repræsentant i efteråret, og mel-

der dette retur til UN (særligt til MH og LWB). 

 

7.4 Nyt fra studievejledere 

Studievejledningen på Historie:  

Studievejledningen får pt. henvendelser fra nye studerende, som skal have styr på op-

tagelseskrav. Der er i øjeblikket ikke så meget træffetid. Studievejledningen håber på, 

at det bliver muligt snart at være fysisk tilbage evt. fra august, så der kan tages opkald 

over telefonen, da mange studerende ikke har lyst til Zoom vejledning. 

 

7.5 Nyt fra Arts Studier 

7.5.1 Nyhedsbrev fra Arts Studier 

UN blev orienteret om nyheder fra Arts Studier i juni 2021, herunder at AU har bevil-

liget Arts 250.000 kr. til genstart af studielivet efter genåbningen. Midlerne skal 

støtte lokale initiativer, der har fokus på at styrke de studerendes (re-)integration i 

uddannelsesmiljøerne. Derfor er der oprettet en ’Trivsels- og aktivitetspulje’, som for-

eninger, studerende og ansatte med ideer til aktiviteter for Arts-studerende kan søge 

tilskud fra. Mere info og ansøgningsblanket findes på Studieportalen: https://stude-

rende.au.dk/studier/fagportaler/arts/campus/trivsels-og-aktivitetspuljen/.   

 

De andre nyheder fra juni måneds nyhedsbrev blev gennemgået i overskriftform, og 

UN havde mulighed for at stille spørgsmål: 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/campus/trivsels-og-aktivitetspuljen/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/campus/trivsels-og-aktivitetspuljen/
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 De sidste stillinger i regi af ‘Akademiker i Erhvervslivet’ er oppe og kan søges 

af alle Arts-dimittender 2021, se link https://akademikerierhvervsli-

vet.au.dk/for-studerende/soeg-en-stilling/. 

 Power BI rapporter vedr. kandidatansøgninger- og optag 

 Karrierearrangementer for dimittender i juni. 
 

Nyhedsbreve fra Arts Studier kan altid findes via følgende link: https://medarbej-

dere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/  

 

Bilag 7.5.1-1 Nyhedsbrev Arts Studier juni 2021 

 

8. Forslag til kommende møder 

 Diversitet i pensum 

 Anonymisering af eksamen 

 

MH opfordrede UN til at tænke over andre punkter, der skal på i UN efter sommerfe-

rien. Forslag kan sendes til MH. 

 

Nye punkter fra UN: 

 Evaluering af BA Historie mentorordning, februar/marts 2022  

 Drøftelse om Klassiske Studier skal have mentorordning i 2022, i efteråret 

2021. 

 

9. Evt. 

Det blev påpeget, at 3. semester-studerende på Historie får en hyttetur for 3. seme-

ster. Tutorerne fra 2020 vil gerne deltage og støtte op om det, og de har fået midler til 

afholdelse. Når dato er på plads, skal MH orienteres, så undervisere kan tage højde 

for det ift. undervisningsopgaver. VIP udtrykte stor positivitet og tilfredshed over, at 

dette bliver muligt, og at der bliver tænkt på denne årgang. 

 

Det blev påpeget, at 3. semester-studerende har ikke fået en underviserpræsentation, 

og at det kunne afdelingen overveje at afholde.  

 

MH orienterede, at kandidatfejringen i år bliver både for årgang 2020 og 2021. 

 

MH afsluttede mødet med at ønske alle en god sommerferie og sendte en stor tak til 

alle deltagere for at få møderne til at fungere virtuelt. 

https://akademikerierhvervslivet.au.dk/for-studerende/soeg-en-stilling/
https://akademikerierhvervslivet.au.dk/for-studerende/soeg-en-stilling/
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/

