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Møde den: 19. maj 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), Evert Hendrik van Emde Boas (ks), Tom Brughmans (ks).  

Studerende: Benedikte Justesen (his), Mikkel Bang Maesen (his), Anca Theodora Cra-
ciunescu (ks), Mathias Møller Helt (ks). 

Observatører: Marianne Pade (VIP, ks), Helle Strandgaard Jensen (VIP, his), Sofie 
Skipper Lauritzen (studievejleder, ks), Chatrine Clausen (studievejleder, his), Ida Brie-
semeister (cheftutor, ks), Andreas Bennetzen Bierbaum (cheftutor, his), Jannik Lindholm 
Hansen (cheftutor, his), Louise Wennemoes Bjerregaard (Arts Studier, referent).  

Fraværende: 
Gry Schack Petersen (studerende, ks), Malthe Juul Boserup (studerende, his), Anna 
Sønnichsen (afdelingskoordinator). 

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

2. Opfølgning fra sidste UN-møde
UN fulgte op på UN-mødet den 21. april 2021, bl.a. ift. studiestartsprøven:

Studiestartsprøve (SSP) på KA: 
UN ønskede på forrige UN-møde information ift. hvad spørgeskemaet indeholder på 
KA Histories SSP, og hvordan selve prøven er gået i 2020. UN spurgte også ind til, 
hvorfor Klassisk filologi ikke var med i pilotfasen, hvor det blev påpeget, at det for-
mentlig er det lille antal af studerende på uddannelsen, der har været udslagsgivende. 
Afdelingsleder og UN-forperson Mary Hilson (MH) havde undersøgt dette nærmere 
og gav en opdatering på dette møde: 

VEST og Arts Karriere har lavet spørgeskemaet, og det har til formål at identificere 
studerende, der ikke er begyndt på uddannelsen endnu, samt for at igangsætte reflek-
sioner hos de studerende (motivation for valget af uddannelsen, studieliv og fremtids-
perspektiver). MH vurderede, at det er en god øvelse og godt at holde fast i, som be-
sluttet på sidste møde. KA Klassisk filologi var netop ikke med, da fagmiljøet ikke øn-
skede det sidste år, og UN påpegede, at det fortsat ikke giver mening at have SSP her. 

Bilag 2.1 Godkendt referat UN-møde HIS og KS 21.04.2021 

3. Godkendelse af program for studiestart (beslutningspunkt)
UN skulle behandle studiestartsprogrammerne for hhv. Historie og Klassiske Studier.
Cheftutorerne gæstede punktet og præsenterede programmerne.
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Beslutning: 
UN godkendte programmerne for studiestart. 

Bilag 3.1 Studiestartsprogram Historie 
Bilag 3.2 Studiestartsprogram Klassiske Studier 

4. Årlig status 2021 – fortsat (beslutningspunkt)
UN fortsatte drøftelserne af Årlig status 2021 fra sidste UN-møde. UN blev på dette
møde præsenteret for afdelingsleders forslag til handleplaner for 2021, som UN
skulle behandle og godkende til behandling i studienævnet (SN).

Under delpolitik 2 i begge handleplaner for Historie (bilag 4.1) rettes der til ”2022” 
fra ”2023” ifm. studieordningsrevisionerne. Der var ingen øvrige kommentarer til Hi-
stories handleplaner, som derved blev godkendt med den enkelte rettelse.  

Handleplanerne for Klassisk filologi (bilag 4.2) blev godkendt uden bemærkninger. 

Beslutning: 
UN godkendte og indstillede handleplanerne for 2021 til behandling i SN. 

Opfølgning: 
MH og Louise Wennemoes Bjerregaard (LWB) koordinerer ift. rettelserne i Historie 
handleplanerne efter UN-mødet, hvorefter LWB sender alle handleplanerne til SN-
sekretæren. 

Bilag 4.1 Handleplan 2021 BA og KA Historie 
Bilag 4.2 Handleplan 2021 BA og KA Klassisk filologi 

5. Studieordningsrevisioner på BA og KA Historie (orientering)
UN blev orienteret om afdelingens beslutning vedr. at udskyde studieordningsrevisio-
ner på BA og KA Historie fra ikrafttrædelse pr. 01.09.2022 til 01.09.2023.
MH påpegede, at arbejdet indtil nu ikke glemmes, og takkede i samme omgang Fag-
rådet på Historie for deres bidrag i processen indtil videre.

6. Årsberetning fra censorformandskaberne (drøftelsespunkt)
UN drøftede indkomne årsberetninger fra censorformandskaberne (CFM).

Historie: 
CFM for Historie havde ud over deres årsberetning medsendt deres overvejelser om 
studieordninger. MH påpegede, at dette dokument selvfølgelig kommer til at indgå 
som en del af processen for revisionerne, der på nuværende tidspunkt er blevet ud-
skudt jf. punkt 5. Det tages med i studieordningsprocesserne, når de går i gang, men 
UN måtte allerede gerne nu kommentere på CFMs overvejelser. UN kommenterede 
på deres årsberetning og overvejelser om studieordninger:  
Der var gode pointer ift. erhverv og dimittendledighed, der kan tages videre. Stude-
rende påpegede, at der er meget viden og statistik i rapporten, som de studerende 
kunne få fordel af at kende, da det ikke er almen kendt f.eks. ifm. arbejdsmarkedet. 
MH påpegede, at afdelingen er opmærksom på dette, og hvordan de kan vejlede ud 
fra dette i samarbejde med studievejledningen. Afdelingen kan påtale tydeligere, at 
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studievejledningen f.eks. har muligheder for at drøfte nærmere om arbejdsmarkedet 
og jobmuligheder med studerende, hvis de studerende har interesse herfor. Afdelin-
gen kan også videreformidle, at der findes jobs til de studerende, men at de stude-
rende skal søge bredere.  
 
Klassisk filologi: 
CFM for Klassisk filologi var meget kort, hvilket stod i kontrast til rapporten fra Hi-
storie. UN drøftede, om der kunne meldes noget tilbage ift. indholdet af CFM for 
Klassisk filologis årsrapport. UN havde svært ved at kommentere på det korte ind-
hold. Dog bemærkede UN, at der var et enkelt punkt i rapporten om AUs eksamens-
administration på AU, som ”ofte fremsender utilstrækkelige oplysninger om eksami-
nerne, hvilket medfører ekstra korrespondance”. Det blev italesat som et problem.  
 
Klassisk arkæologi og Oldtidskundskab: 
CFM for Arkæologi, oldtids- og kulturarvsstudier havde UN få kommentarer til; den 
var fin, men der nævnes de samme kommunikationsvanskeligheder hos AUs admini-
stration som ved Klassisk filologi. 
 
Opfølgning: 
LWB ville gerne gå videre med UNs kommentarer til de Klassiske Studier og under-
søge, hvordan de kunne videregives til eksamensadministrationen. 
Efter mødet afklarede LWB, at det er afdelingen/afdelingsleder som selv direkte skal 
adressere disse problematikker til eksamensadministrationen og eventuelt inddrage 
Studieleder i samme omgang. Det gøres på afdelingsniveau, hvor der er forskellige ni-
veauer at påpege det i f.eks. til institutmøder eller nævne det på et SN-møde. 
 
Bilag 6.1 Historie censorkorps årsberetning 2020 og overvejelser om studieordninger 
Bilag 6.2 Klassisk filologi censorkorps årsberetning 2020 
Bilag 6.3 Arkæologi, oldtids- og kulturarvsstudier censorkorps årsberetning 2020 
 
7. Udvælgelse af studenterrepræsentanter til BA Klassisk arkæologis 

uddannelsesevaluering (drøftelsespunkt) 
Ifm. uddannelsesevalueringen af BA Klassisk arkæologi skal der findes studenterre-
præsentanter både til at deltage i formødet inden evalueringsmødet og til selve evalu-
eringsmødet: 

• Til formødet udvælges 2-4 studerende, der ikke sidder med i råd, nævn eller 
studenterpolitik. På formødet har de eksterne eksperter mulighed for at 
spørge ind til ting, de er interesseret i at vide mere om ift. uddannelsen, stu-
diemiljø m.v. efter at have læst evalueringsrapporten og bilagene. Det handler 
om at møde op og svare ift. ens egen oplevelse af, hvordan det er at være stu-
derende på uddannelsen. 

• Til evalueringsmødet udvælges 2 studerende, der gerne må være aktive i råd, 
nævn eller studenterpolitik. Her forventes der, at evalueringsrapporten og øv-
rig materiale er læst forud mødet.  

UN kunne i denne forbindelse være behjælpelig med at finde studerende til begge 
møder. De skal findes inden den 30. juni.  
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Faglig koordinator på uddannelsesevalueringen Troels Myrup Kristensen (TMK) på-
pegede, at han er gået i gang med at rekruttere studerende og skrevet til UN-medlem-
met studerende Gry Schack Petersen fra Klassisk arkæologi for sparring og ift. at del-
tage til selve evalueringsmødet. UN støttede TMK i at gå videre og indstille dem, når 
de var indhentet. 
 
TMK orienterede i øvrigt, at institutledelsen har godkendt de eksterne eksperter, og 
at han er i gang med at skrive evalueringsrapporten.  
 
8. Udarbejdelse af IV-fag (orientering) 
UN blev orienteret om, at afdelingen skal påbegynde arbejdet med IV-fag, som vil 
blive behandlet i efteråret i UN.  
MH orienterede desuden, at de to IV-fag i efteråret på Historie blev oprettet.  
 
9. Nyt fra…  
9.1 Nyt fra afdelingsleder/fagene 
Både på Historie og Klassiske Studier er man i gang med at planlægge undervisnin-
gen til efteråret. Der arbejdes ud fra fysiske undervisningstimer, men afdelingen af-
venter på udmelding fra universitet ifm. genåbningen – og i øvrigt om at komme til-
bage på kontoret, forhåbentlig i slutningen af maj.  
 
9.2 Nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentanter 
Intet nyt. 
 
9.3 Nyt fra de studerende 
Fagrådet på Historie har afholdt et fysisk socialt arrangement fysisk på campus med 
omkring 50 studerende, hvilket var en succes. Der tales om at afholde et lignende ar-
rangement, men det afhænger af vejret. Fagrådet går på sommerferie fra den 20. maj. 
 
Fagrådet på Klassiske Studier har besluttet at udskyde deres faglige dag til starten af 
efterårssemesteret, da det ønskes at blive afholdt fysisk.  
 
9.4 Nyt fra studievejledere 
Den nye studievejleder på Historie, Chatrine Clausen, deltog på mødet og præsente-
rede sig selv. Studievejledningen på Historie har ikke flere årgangsmøder. Det kan 
mærkes på henvendelser, at kvote 1 ansøgningsfristen nævner sig, da mange henven-
der sig om Historie, inden de skal vælge deres prioriteringer.  
 
Studievejledningen på Klassiske Studier er færdige med deres arrangementer for 
dette semester og går snart på nedsat træffetid. Der prøves med et nyt arrangement: 
Et årgangsmøde for 6. semester studerende fysisk på campus, hvilket studievejled-
ningen glædede sig til at afholde. 
 
9.5 Nyt fra Arts Studier 

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

• På KA 3. semester kan studerende på IKS vælge et profilfag, som er tværfag-
lige, arbejdsmarkedsorienterede fag og der udbydes fortsat tre profilfag, hhv. 
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Humanistisk innovation, Undervisning i teori og praksis (også kaldet Under-
viserprofilen) og Journalistisk formidling. Der er sket ændringer på de tre, se 
udbuddene via kursuskataloget. For Historie blev det fremhævet, at Undervi-
serprofilen er opdelt i fem udbud, således at det historiedidaktiske forløb har 
fået sit eget udbud og titlen derved kommer på eksamensbeviset. 

• Studievejlederne (VEST) på alle tre institutter afholder pt. vejledningssamta-
ler med både BA og KA studerende, der er mere end 30 ECTS forsinkede. På 
IKS er tallene for foråret 2021: 129 BA-studerende og 96 KA-studerende. 

• Arts Karriere tilbyder et to-dages online jobsøgningskursus til dimittender 
den 16. og 17. juni 2021.   

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

• Diversitet i pensum 
• Anonymisering af eksamen 
• Behandling af ansøgninger til aktivitetspuljen i juni 
• Mentorordning BA Historie i juni 
• Feedbackordning BA Historie i juni 

 
11. Evt. 
Problematik ift. undervisningsudbud på Klassisk filologi med specialisering i Latin: 
Studievejledningen spurgte, om der var lavet en ny plan for de studerende, der vælger 
specialisering i latin, da dette ikke fungerede sidste gang ifm. fagene Introduktion til 
romersk arkæologi og Introduktion til græsk arkæologi. UN drøftede dette på UN-
mødet den 21. oktober 2020 (jf. punkt 8 i mødereferatet). VIP UN-medlemmerne fra 
Klassiske Studier var ikke bekendte med problematikken. Der følges op på dette til 
næste UN-møde.  
 
Potentiel KA Marinarkæologi: 
Studerende spurgte, om afdelingen har hørt mere om en potentiel KA-uddannelsen i 
Marinarkæologi, som kan tages i forlængelse af BA Klassisk arkæologi. Det blev påpe-
get, at der er studerende, som venter på, at den kommer. TMK påpegede, at der er 
tale om forhandlinger på nationalt niveau, men at det er længe siden, han sidst har 
hørt noget i sagen. For et år siden fortalte Studieleder på IKS, at processen var blevet 
udskudt. Der følges på med en afklaring på næste UN-møde.  

https://kursuskatalog.au.dk/da?year=2021&period=2&search=profilfag&page=1
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/artskarriere/arrangementer/vis-arrangement/artikel/kursus-for-arts-dimittender-paa-vej-videre-1/
https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Uddannelsesnaevn/IKS/HIS-KS/2020/Referat_af_Uddannelsesnaevnsmoede_Historie_og_Klassiske_Studier_21._oktober_2020.pdf
https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Uddannelsesnaevn/IKS/HIS-KS/2020/Referat_af_Uddannelsesnaevnsmoede_Historie_og_Klassiske_Studier_21._oktober_2020.pdf
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