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 ARTS 
AARHUS UNIVERSITET 

Møde den: 17. marts 2021 kl. 12.30-14 
Virtuelt møde via Zoom  
Uddannelsesnævnsmøde Historie og Klassiske Studier 

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

Studerende: Benedikte Justesen (studerende, his), Mikkel Bang Maesen (his), Gry 
Schack Petersen (ks), Anca Theodora Craciunescu (ks).  

Observatører: Marianne Pade (VIP, ks), Helle Strandgaard Jensen (VIP, his), Louise 
Wennemoes Bjerregaard (Arts Studier, referent).  

Fraværende: 
Malthe Juul Boserup (studerende, his), Anna Sønnichsen (afdelingskoordinator), 
Frederik Neujahr Madsen (studievejleder, his), Sofie Skipper Lauritzen (studievejle-
der, ks). 

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

2. Opfølgning fra sidste UN-møde
UN fulgte op på mødet den 17. februar 2021, herunder den skriftlige godkendelse af
afdelingsleders opsummerende evalueringsnotat vedr. undervisning i E2020. Derud-
over var studieportalen blevet opdateret med de nye UN-medlemmer: https://stude-
rende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/uddannelsesna-
evn/kultur-og-samfund/

Bilag 2.1 Godkendt referat UN-møde HIS og KS 17.02.2021 
Bilag 2.2 Skriftlig behandling af ALs evalueringsnotat E2020 25.02.2021 

3. Behandling af nødstudieordninger Historie og Klassiske Studier som-
mereksamen 2021 (beslutningspunkt)

Afdelingsleder og UN-forpersonskab var blevet bedt om at udarbejde en plan for, 
hvordan der kan afholdes eksamen virtuelt, hvis eksamenerne ikke kunne foregå på 
campus i sommeren 2021.  
Fakultetets uddannelsesledelse har besluttet, at vi som udgangspunkt omlægger til 
Zoom, hvis vi får behov for en plan B. Tilsvarende er plan B for skriftlige tilsynsprø-
ver de korte bundne hjemmeopgaver. Nødstudieordninger vil kun træde i kraft ved en 
evt. nedlukning af universitetet. I kan læse mere om retningslinjer for afholdelse af 
sommereksamen 2021 her: https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/co-
rona-informationfraarts/.  

Afdelingsleder og UN-forpersonskab havde ud fra disse udgangspunkter samt erfa-
ringer fra tidligere udarbejdet en plan for omlægning af eksamenerne, som UN blev 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/uddannelsesnaevn/kultur-og-samfund/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/uddannelsesnaevn/kultur-og-samfund/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/uddannelsesnaevn/kultur-og-samfund/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/corona-informationfraarts/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/corona-informationfraarts/
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bedt om at behandle og indstille til godkendelse i studienævnet (SN). Prøver marke-
ret med grøn i bilag 3.1 er omprøver for fag i andre semestre (også kaldet skæve om-
prøver), som skal afholdes til sommer 2021.  
 
Afdelingsleder og UN-forperson Mary Hilson (MH) fortalte, at der i mellemtiden er 
blevet udsendt en mail, hvor universitetsledelsen har besluttet, at eksamenerne som 
udgangspunkt omlægges til at være online.  
 
UN gennemgik de forskellige omlæggelser til nødstudieordninger i bilag 3.2-3.3. 
 
Det blev påpeget, at nødstudieordning (Latin 2) skal have rettet sætningen ”Prøven 
aflægges som en individuel mundtlig eksamen via et virtuelt medie.” til ” Prøven 
aflægges som en individuel mundtlig eksamen via Zoom”. Dette gælder for alle nød-
studieordninger, hvor det ikke er nærmere bestemt hvad eksamensmediet er. 
 
Alle Klassiske Studier omlæggelser blev godkendt uden bemærkninger, det samme 
gjorde sig gældende for Histories VHDH2 eksamenen. 
 
UN ønskede, at uddelegere beslutningen om godkendelse af VHDH1 til en mindre 
gruppe under et kort møde efter UN-mødet, hvor eksamensformen til denne drøftes 
og besluttes endeligt. 
 
Beslutning:  
UN godkendte oversigt over omlægning af prøver og nødstudieordninger for Historie 
og Klassiske Studier og indstiller dem til godkendelse i SN med enkelte rettelser ift. at 
tydeliggøre, at de mundtlige eksamener afholdes over Zoom.  
 
Efter UN-mødet meldte gruppen bestående af VIP og studerende fra Historie, der be-
handlede VHDH1, skriftligt tilbage til LWB ift. beslutningen, ifm. omlæggelsen af fa-
get. De valgte at omlægge VHDH1 til en mundtlig Zoom eksamen med forberedelse 
(FT: 20 min, ET: 20 min). 
 
Opfølgning:  
Louise Wennemoes Bjerregaard (LWB) retter nødstudieordningerne til ift. at tydelig-
gøre, at der er tale om Zoom, hvor der nævnes ’virtuelt medie’, og gør her alt materia-
let klar til behandling i SN. 
 
Bilag 3.1 Samlet oversigt over omlægning af prøver S2021 - HISKS 
Bilag 3.2 Nødstudieordninger S2021 - KS 
Bilag 3.3 Nødstudieordninger S2021 - HIS 
Bilag 3.4 Procesplan for nødstudieordninger sommer 2021 
 
4. UN-spørgsmål til undervisningsevaluering efteråret 2021 (beslut-

ningspunkt)  
UN havde mulighed for at vælge nogle obligatoriske spørgsmål på uddannelsesniveau 
– ud over de 2 obligatoriske AU-spørgsmål. Disse spørgsmål vil dermed være med i 
alle undervisningsevalueringer på afdelingens uddannelser. UN har følgende spørgs-
mål til efteråret 2021: 
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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 

 
UN ønskede, at der skulle et spørgsmål med ift. midtvejsevaluering.  
 
Beslutning: 
UN vælger at fastholde spørgsmålene fra foråret 2021 til efteråret 2021, samt at tilføje 
følgende spørgsmål: 
 
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  

 
Opfølgning: 
LWB sender efter UN-mødet de valgte spørgsmål til uddannelseskonsulenten på IKS. 
 
5. Styrkelse af den interne organisering på Arts (drøftelsespunkt) 
Fakultetsledelsen havde besluttet at invitere til sonderende drøftelser vedr. organise-
ringen på Arts, jf. bilaget ”Styrkelse af den interne organisering på Arts”– med mulig-
hed for at indsende skriftlige input til fakultetsledelsen på baggrund af drøftelserne.   
 
Følgende enheder/råd/udvalg/nævn på Arts inviteres til at deltage: 
Institutter (Institutledelse, Institutforum, afdelinger, samarbejds- og arbejdsmiljøud-
valg, studienævn, uddannelsesnævn, forskningsudvalg), ACA, Akademisk Råd, 
FAMU/FSU, Ph.d.-udvalget/ph.d.-programledere, samt Uddannelsesforum.  
 
Proces: 

• 4. marts: Drøftelserne sættes i værk  
På fakultetsniveau sendes sagen til drøftelse på flg. ordinære møder:  

• 18. marts: FSU/FAMU (+ samt evt. et ekstra møde, hvis 18.3. er for tidligt) 
• 22. marts / 27. april: Uddannelsesforum  
• 27. april: Akademisk Råd 
• 3. maj: Ph.d.-udvalget 
• 4. maj: Deadline for indsendelse af input til fakultetsledelsen  
• Juni: Fakultetsledelsen træffer beslutning om enten at gå videre ift. at fore-

tage visse justeringer i den indre organisering inden for den eksisterende in-
stitutstruktur, eller om der iværksættes en høring i efteråret 2021 vedr. etab-
leringen af et fjerde institut.  

 
Input til fakultetsledelsen sendes til Marie Louise Gammelgaard i fakultetssekretaria-
tet på e-mail: mlg@au.dk.   
 
UN drøftede punktet og blev enige om følgende tilbagemelding til fakultetsledelsen: 
 

mailto:mlg@au.dk
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”Uddannelsesnævnet på Historie og Klassiske Studier vurderede, at det er svært at 
tage stilling til disse drøftelser på nuværende tidspunkt. Tidspunktet er dårligt ift. 
den situation, universitetet er i, hvor drøftelserne skal tages virtuelt, og der i forvejen 
foregår mange andre ting, der skal tages højde for ifm. nedlukningen. Derudover er 
der givet sparsomt med information. Det tilsendte materiale er ikke nok at diskutere 
ud fra. Der blev f.eks. efterspurgt mere data, beregninger, økonomi og hvem der har 
bestemmelseskraften i sagen. Foruden blev det fremført af UN, at de mangler nær-
mere beskrivelse af, hvad ”sprog” dækker over og betyder. Klassifikationen herfra kan 
netop få implikationer for Klassiske Studier, der i nogle tilfælde spænder ind i at være 
et områdestudie med sprog. UN efterspørger en tydeligere definition af ”sprog”. Dette 
gav anledning til spørgsmål og bekymring. UN påpegede i øvrigt, at det er væsentligt, 
at de inddrages på et senere tidspunkt i processen, hvor der er tydeligere rammer for 
beslutningen.” 
 
Opfølgning: 
Ovenstående tilbagemelding sendes til fakultetssekretariatet af MH.  
 
Bilag 5.1 Notat - Styrkelse af den interne organisering på Arts 25.02.2021 
 
6. Aktivitetspuljemidler og -ansøgninger (drøftelses- og beslutnings-

punkt) 
UN blev orienteret om den forhøjede aktivitetskonto, da UN har fået tildelt 10.000 kr. 
af instituttet.   
 
UN skulle i den forbindelse drøfte, hvordan aktivitetspuljen skal søges. Afdelingsleder 
indstillede til, at det fortsat er underviser, der kan søge puljen, og at studerende kan 
søge midler fra SN-puljen (https://studerende.au.dk/?id=1442693). Derudover ind-
stillede der til af afdelingsleder, at UN skal holde fast i to årlige ansøgningsrunder, 
hvor der søges til det kommende semester.  
 
Studerende spurgte ind til, om aktivitetspuljen kunne øremærkes til forårsfag på af-
delingen til at lave sociale og faglige ture med underviser (til en kirke f.eks.) i forårs-
semesteret. Forslaget blev støttet af VIP og MH. UN påpegede, at der kunne laves to 
udvalg af studerende og VIP til at styre foranstalte midlerne efter påske – hhv. til Hi-
storie og Klassiske Studier. MH påpegede at i praksis måtte der ventes lidt på udmel-
dinger, men at det principielt kunne godkendes.   
 
Beslutning: 
UN besluttede at følge afdelingsleders indstilling til behandling af aktivitetspuljean-
søgninger normalvis i efteråret, men at de ekstra 10.000 kr. øremærkes til ekstra mu-
ligheder i forårssemesteret, der kan varetages af de to udvalg efter påske. Udvalget 
besluttes i medarbejdergruppen ift. VIP, og fagrådene skal henvende sig til hhv. MH 
og Marianne Pade, hvor der således indkaldes til møde efter påske ift. muligheder.  
 
7. Status på uddannelsesevaluering af BA Klassisk arkæologi (oriente-

ring) 
UN blev kort orienteret om den igangværende proces med uddannelsesevalueringen 
af Bacheloruddannelsen i Klassisk arkæologi; herunder arbejdet med indsamling af 

https://studerende.au.dk/?id=1442693
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liste med eksterne eksperter, overvejelser ift. mulige aftagere til kommentering af ud-
dannelsesevalueringsrapport, samt det valgte evalueringsfokus og den løbende ind-
dragelse af UN. Arbejdet er så småt i gang, og UN orienteres løbende.  
 
8. Status på studieordningsarbejdet til ny KA Historie 2022 (oriente-

ring) 
UN blev orienteret om det igangværende arbejde på den nye studieordning til Kandi-
datuddannelsen i historie med ikrafttræden pr. 1. september 2022. MH fortalte, at ar-
bejdsgruppen havde afholdt et nyt møde. Arbejdsgruppen ønsker fortsat fysiske (og 
ikke virtuelle) drøftelserne om uddannelsen, og at de derfor gerne udsætter processen 
til næste år, hvis dette bliver nødvendigt. MH påpegede, at de ikke ønsker, at der skal 
laves hastede beslutninger.   
 
Opfølgning: 
Fagrådet sender deres tanker ift. studieordningsarbejdet til MH. 
 
9. Nyt fra… 
9.1 Nyt fra afdelingsleder/fagene 
Historie: Drøftelse om BA 3. semester er påbegyndt i medarbejdergruppen ift. drøf-
telser herom fra sidste UN-møde, UN drøfter dette under et punkt i april. Derudover 
afholdes der et uformelt møde med specialeskrivende studerende. 
 
Klassiske Studier: Med hjælp fra studievejleder afholdes der nu lektiecafé de kom-
mende uger indtil undervisningen slutter for de propædeutiske fag (Latin og Græsk), 
da det især på Græsk er blevet efterspurgt.  
 
9.2 Nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentanter 
SN-repræsentanterne fortalte, at de på sidste SN-møde havde besøg af den nye triv-
selskoordinator (se mere under pkt. 9.5.1), som gerne kommer og besøger UN, hvis 
det ønskes. 
 
9.3 Nyt fra de studerende 
Historie: Fagrådet har afholdt fællesfaglig dag i fredags, og det var et fint arrange-
ment. Fagrådet har startet deres fagblad op igen, hvilket bliver online. Studerende 
spurgte ind til om, der kan gives midler til en hjemmeside i UN-regi. MH henviste til 
SNs aktivitetspulje (link under pkt. 6), der har frist 1. april.  
 
Klassiske Studier: Studerende på 2. semester er ligeledes i gang med at starte deres 
fagblad op. Derudover havde fagrådet et opklarende spørgsmål ift. specialevejledning 
på KA Klassisk filologi af produktspecialer. Det drejede sig om studieordningen for 
specialet på KA Klassisk Filologi. En studerende vil gerne lave et produkt sammen 
med sin eksamen, men i speciale beskrivelsen står der ikke noget om, hvorvidt antal-
let af sider i produktet tæller som en del af specialet. Den studerende vil gerne have 
afklaring på dette. Udfordringen er at sidetallet på monografispecialet og produktspe-
cialet er ens på 50-70 normalsider.  
 
Opfølgning: 
LWB drøfter sagen videre på e-mail med Marianne Pade, der er specialevejleder.  
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9.4 Nyt fra studievejledere 
Intet nyt. 
 
9.5 Nyt fra Arts Studier 

9.5.1 Nyhedsbrev fra Arts Studier 
UN blev orienteret om nyheder fra Arts Studier i marts 2021: 

- Arts ansætter trivselskoordinator pr. 1. februar 2021, Amanda Krogsgaard 
Timmermann. Sammen med de studerende og foreningerne på Arts skal hun 
have fokus på at skabe tiltag, der kan understøtte de studenterdrevne aktivite-
ter i en tid, hvor studiemiljøet og de studerendes trivsel er udfordret. Corona-
pandemien har nemlig medført ensomme studerende, der længes efter net-
værk, fællesskaber og sociale holdepunkter. 

- IV-fag for efteråret 2021 og foråret 2022 kan nu ses i kursuskataloget. 
- I Power BI er det muligt at få data og et overblik over de studerendes samar-

bejde med virksomheder enten i form af projektorienteret forløb eller er-
hvervsspeciale.  

- Der er offentliggjort Power BI-rapporter på baggrund af resultater fra studie-
miljøundersøgelse og dimittendundersøgelsen. 

- I starten af februar lancerede VEST et nyt bachelor.au.dk-webunivers med et 
nyt design og en ny informationsarkitektur. 

- Derudover nævnes der følgende arrangementer: 
- Online Power BI workshops ifm. Årlig status og uddannelsesevalueringer. 
- VEST afholder tre arrangementer i foråret, som sætter fokus på de studeren-
des trivsel og balance i (studie)hverdagen. 

 
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 9.5.1-1 Nyhedsbrev Arts Studier marts 2021 
 
10. Forslag til kommende møder 

• Diversitet i pensum 
• Anonymisering af eksamen 
• Drøftelsespunkt af udfordringer på 3. semester og evt. revision af BA Historie 

(hvortil Fagrådet på Historie sender bilag med deres feedback) i april 
• Behandling af IV-fag i maj 
• Behandling af ansøgninger til aktivitetspuljen i juni 

 
11. Evt. 

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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