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Mødetidspunkt: Den 15. juni 2022, kl. 12.30-14 

Mødested: Lokale 516, Bygning 1461  

Uddannelsesnævnsmøde Historie og Klassiske Studier 

 
Deltagere:  

Undervisere: Mary Hilson (afdelingsleder og UN-forperson, his), Troels Myrup  

Kristensen (ks), Jeppe Büchert Netterstrøm (his). 

Studerende: Anca Theodora Mygind (UN-næstforperson, ks), Iben Stidsen (his), 

Andreas Emil Mikkelsen (his). 

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

Schultz Pedersen Lorensen (afdelingskoordinator), Louise Wennemoes Hansen (Arts 

Studier, referent).  

 

Fraværende: Ane Kirstine Høgsbro Dybkjær (ks), Helle Strandgaard Jensen (VIP-

observatør, his). 

 

 
1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Opfølgning fra sidste UN-møde 

Uddannelsesnævnet (UN) fulgte op på UN-mødet den 18. maj 2022: 

 Der var en rettelse til referatet ifm. pkt 9.3 nyt fra studerende på Historie: Der 

var her tale om valg på Bachelorprojektet og ikke på hele BA-uddannelsen. 

 Ifm. pkt 9.3 nyt fra studerende på Klassiske Studier havde Afdelingsleder og 

UN-forperson Mary Hilson (MH) sendt forespørgsel om tilføjelse af ekstra 

kønsmulighed til Viceinstitutleder, der tager sagen videre. 

 Handleplaner, drøftet på forrige møde, var blevet godkendt af SN. 

 Mentor-koordinator stillingsopslagene var slået op efter justering fra UNs 

kommentarer på forrige møde: Der ansættes studerende til rollen på Historie 

i næste uge, men der var ingen ansøgninger på Klassiske Studier.  

 Fristen for valg af studerende til Histories uddannelsesevaluering var den 1. 

juni, og MH takkede de studerende for deres hjælp med at finde studerende.  

 På forrige møde drøftede UN, at Censorårsberetningen for Arkæologi, oldtids- 

og kulturarvsstudier italesætter, at der er udfordringer med adgang til Digital 

Eksamen for internationale bedømmere. Studieleder orienterede MH, at Stu-

dieleder selv har taget sagen med videre til studieadministrationen for at 

finde en løsning på dette fremover.  

 Studieleder fulgte i bilag 2.2 op på punktet om tilvalgsadgangskrav. 

 MH arbejder på at finde en dato (muligvis i november) vedr. seminar om di-

versitet i pensum. MH følger op hermed.  

 

Bilag 2.1 Godkendt referat UN-møde HIS og KS 18.05.2022 

Bilag 2.2 Studieleders opfølgning på tilvalgsadgangskrav 



 

 

  

  

Side 2/5 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

 

 

3. Mødeplan for efteråret 2022 (beslutningspunkt) 

UN skulle planlægge møder i efteråret 2022, da sidste planlagte møde er 15. juni 

2022. Alle møder afholdes fortsat onsdage kl. 12.30-14 i 1461-516.  

 

Forslag til datoer: 

 Den 21. september 2022 

 Den 26. oktober 2022 (Obs. afholdes hos Arts Studier pga. studiepraktik) 

 Den 16. november 2022 

 Den 14. december 2022 (Obs. fra kl. 12-13 pga. efterfølgende SN-møde) 

 

Beslutning: 

Ovenstående forslag til datoer blev besluttet. 

 

Opfølgning:  

Møderne bookes i kalenderen inden sommerferien af UN-sekretæren.  
 

4. Behandling af ansøgninger til aktivitetspuljen (beslutningspunkt) 

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

ret 2022 fra aktivitetspuljen. Det påpeges, at man som underviser eller studerende 

ikke kan deltage ift. beslutningen og tildelingen af midler, såfremt man deltager i fa-

get, der søger om midler.  

 

MH orienterede UN, at der ikke var modtaget ansøgninger for efterårssemesteret 

2022 til behandling under dette punkt, og at der derfor ikke var medsendt bilag til 

punktet. 

 
5. Fjernelse af forudsætningskrav (drøftelsespunkt) 

Den 01.09.2022 træder en ny eksamensbekendtgørelse i kraft, som indeholder større 

ændringer i beskrivelsen af og kravene til forudsætningskrav. Dette vil medføre æn-

dringer i stort set alle studieordninger på Arts til 01.09.2023. Når der skal laves så 

meget om, skyldes det først og fremmest, at ministeriet grundlæggende har den for-

ståelse af forudsætningskrav, at det drejer sig om aktiviteter, der er nødvendige at 

have gennemført for overhovedet at kunne bestå den tilhørende eksamen. Ud over de 

nye juridiske rammer, som kan læses i bilag 5.1, er der grundet nuværende udfordrin-

ger forbundet med forudsætningskrav truffet beslutning om, at der fremadrettet, dvs. 

efter d. 01.09.2023, skal undgås anvendelse af forudsætningskrav i studieordninger 

på Arts. Der findes mere information om både baggrund og beslutning i bilag 5.1.  

 

Fjernelse af forudsætningskravene vil kræve mere eller mindre omfattende ændringer 

i såvel studieordningen, som den praktiske undervisning. Hvor det kan lade sig gøre, 

gælder det om at fjerne forudsætningskrav og i stedet bruge de didaktiske greb i un-

dervisningen, selvom disse ikke længere kan sanktionere de studerende med udeluk-

kelse fra eksamen. CED står naturligvis til rådighed mhp. eventuel didaktisk udvik-

ling af undervisningen. CED kontaktes ved at sende en mail til Tina Bering Keiding 

(tbkeiding@au.dk). 

mailto:tbkeiding@au.dk
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Visse steder vil det muligvis være nødvendigt at indføre andre ændringer i det berørte 

fag. Det kan fx være på kurser, hvor forudsætningskravet har spillet en afgørende 

rolle for fastlæggelsen af, hvad man har valgt at udprøve. Prodekanen for uddannelse 

er i gang med sammen med studielederne at fastlægge rammer for udviklingsarbej-

det, der forholder sig til, hvor forudsætningskrav må opretholdes, hvilke ændringer 

der kan tillades, og hvilke grænser for ressourceforbrug der skal sættes.  

Der lægges derfor op til, at UN kan begynde en indledende drøftelse af, hvordan op-

gaven med fjernelse af forudsætningskrav kan håndteres og hvilke løsninger man kan 

se ift. at erstatte forudsætningskrav med andre didaktiske redskaber. Det er op til det 

enkelte UN, hvad der giver mening at drøfte afhængig af omfang og nuværende brug 

af forudsætningskrav. Forslag til drøftelser er: 

 Hvordan kan man forestille sig, at der kan arbejdes med fremmøde uden til-

stedeværelseskrav? 

 Hvilke tiltag er der brug for ift. at arbejde med eventuelle didaktiske udviklin-

ger af undervisningen? 

 Hvilke fag bør bibeholde muligheden for at bevare forudsætningskrav? 

 Hvordan kan forudsætningskrav inkorporeres i undervisningen og/eller eksa-

men, og kræves der ændringer ud over fjernelse af forudsætningskravet? 

SNUK har udarbejdet en procesplan for implementering (som kan ses i bilag 5.2). 

Processen er delt op i 3 faser. Den første fase løber ind til sommerferien 2022 og om-

handler afklaringsarbejde omkring rammerne samt indledende drøftelser på nævn og 

afdelinger. Fase 2 løber fra sommerferien til november og omhandler det faglige ud-

viklingsarbejde. Til dette udarbejder SNUK materiale til alle afdelinger til at under-

støtte arbejdet. Fase 3 er godkendelse- og implementeringsfasen, som starter med, at 

UN og SN bliver inddraget som ved almindelige studieordningsprocesser til godken-

delsesmøder i december og januar, hvorefter ændringerne implementeres i studie-

ordningerne frem mod 01.09.2023.   

 

Ved spørgsmål omkring dette kan Camilla Mark Thygesen (camillathygesen@au.dk) 

og Christian Hansen (hach@au.dk) fra SNUK kontaktes i løbet af hele processen.  

 

UN drøftede punktet og blev enige om, at der skal nedsættes nogle fagspecifikke 

grupper til at behandle ændringerne i fagene hver for sig, inden de behandles i UN.   

 

Bilag 5.1 Om fjernelse af forudsætningskrav (brev fra prodekan) 

Bilag 5.2 Procesplan for fjernelse af forudsætningskrav 

 

6. Undervisningspris (drøftelsespunkt) 
Afdelingsleder orienterede om Studienævnets drøftelse af processen for underviser-

prisen og den opgave, som SN IKS har givet UN. UN skulle drøfte rammerne og krite-

rierne for underviserprisen. Der findes to underviserpriser, som skulle drøftes: 

 Aarhus Universitets Jubilæumsfonds hæderspris: https://medarbej-

dere.au.dk/strategi/tilbagevendende-events/aarsfest/haederspriser  

 Den nationale undervisningspris: https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-

uddannelse/undervisningsprisen  

mailto:camillathygesen@au.dk
mailto:hach@au.dk
https://medarbejdere.au.dk/strategi/tilbagevendende-events/aarsfest/haederspriser
https://medarbejdere.au.dk/strategi/tilbagevendende-events/aarsfest/haederspriser
https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/undervisningsprisen
https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/undervisningsprisen
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De studerende orienterede, at de har ikke haft mulighed for at drøfte det i fagrådene, 

men at de ønsker at drøfte det. Punktet tages derfor op igen på UN-mødet i septem-

ber, hvor fagrådene har vendt potentielle undervisere (enkelte eller gruppe af under-

visere) til de to priser. 

 

Opfølgning: 

UN følger op igen i september. UN-sekretæren sætter punktet på dagsorden igen.   

 

Bilag 6.1 Referatuddrag SN IKS møde 11. maj 2022  

Bilag 6.2 Referatuddrag fra UN-møder vedr. AUs underviserpris 

 

7. Udarbejdelse af IV-fag (orientering) 

UN blev orienteret om, at afdelingen skal påbegynde arbejdet med IV-fag, som vil 

blive behandlet i efteråret (deadline er i november). MH orienterede, at der skal ind-

stilles tre IV-fag på engelsk.  

 
8. Nyt fra…  

8.1 Nyt fra afdelingsleder/fagene 

MH orienterede UN, at pr. 01.02.2023 vil Nina Koefoed overtage rollen som Afde-

lingsleder og UN-forperson for Historie og Klassiske Studier.  

 
8.2 Nyt fra SN-repræsentanter 

UN blev orienteret om, at SN IKS havde besøg af Bygningschef Lars Mitens. Her 

nævnte SN IKS, at der har været problemer med brandalarmen, da den ikke kan hø-

res over alt i bygningerne i 1461-1463. Ifm. brandøvelser, er der flere eksempler på, at 

personer i bygningerne ikke har hørt alarmerne. Lars Mitens fortalte, at bygningen er 

godkendt af Brandmyndighederne. UN støttede, at det er problematisk og utrygt, at 

man ikke kan høre brandalarmen.  

 
8.3 Nyt fra de studerende 

Klassiske Studier: Intet nyt. 

 

Historie: Fagrådet på Historie har nedsat et udvalg af studerende til fælles faglig dag i 

oktober. Fagrådet har foreslået MH at lave et fælles udvalg bestående både af under-

visere og studerende. MH vender tilbage til fagrådet ift. forslaget. Det blev påpeget, at 

studievejledningen har et større karrierearrangement i efteråret, som skal koordine-

res med fagrådet ift. den fælles faglige dag.  

 
8.4 Nyt fra studievejledere 

Studievejledningen orienterede, at Sofie Skipper Lauritzen stopper som studievejle-

der for Klassiske Studier til september. Der er ansat en ny studievejleder, der vil del-

tage på UN-mødet i september.  
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8.5 Nyt fra Arts Studier 

8.5.1 Nyhedsbrev fra Arts Studier 

Der var ingen nyheder fra Arts Studier i juni 2022, se tidligere nyhedsbreve via link: 

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

arts-studier/.  

 

UN blev orienteret om skift af UN-sekretær gældende fra efterårssemesteret 2022: 

Louise Wennemoes Hansen (LWH) bliver SN-sekretær for SN IKS og UN Historie og 

Klassiske Studier vil fremover (fra næste møde i september) få ny UN-sekretær. Dette 

bliver Christian Hansen (hach@au.dk) fra SNUK. LWH og UN takkede for et godt 

samarbejde. 

 

9. Status på studieordningsarbejdet på BA og KA Historie (orientering) 
UN modtog en kort status på det igangsatte arbejde med at revidere studieordnin-

gerne på hhv. BA og KA Historie til 2023. MH påpegede, at det har været et intensivt 

forår, og at det nu handler om få detaljerne på plads. Arbejdsgruppen i fællesskab 

med SNUK mødes i august om de sidste ting, der skal på plads i studieordningerne.  

 

10. Forslag til kommende møder 

Forslag Tidspunkt 

Anonymisering af eksamen Ukendt 

Udvekslingsaftaler for Klassiske Studier (der ikke gør forskel 

på studerende fra Klassiske Studier og fra Arkæologi) 
Ukendt 

Drøftelse af resultaterne for Danmarks Studieundersøgelse, 

Dimittend 1-2 års 2021 
Efterår 2022 

Drøftelse af resultaterne for Danmarks Studieundersøgelse, 

Studiemiljø (SMU) 
Efterår 2022 

 

På UN-mødet i september skal UN drøfte underviserpris-punktet igen.  

 

11. Evt. 

Det blev påpeget af VIP, at rengøringen på kontorerne er mangelfuld. MH tager sagen 

videre. 

 

Mødet blev hævet 13.15.  

 

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/
mailto:hach@au.dk

