
 
 

 

Studienævnsbetjening og 
uddannelseskvalitet (SNUK), AR 
Aarhus Universitet 
Tåsingegade 3 
8000 Aarhus C 

Tlf .: +45 8715 0000 
E-mail:  hum@au.dk 

Web: 
medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/ad

ministrationscenter-arts/arts-studier 
 

 
 

Referat  
 

 

 
Uddannelsesnævn Historie 
og Klassiske Studier 
 
Dato: 16. februar 2022 
 
Ref: Louise Wennemoes 
Hansen 
 
 

 
 
Side 1/9 

 

 ARTS 
AARHUS UNIVERSITET 
 
 

Mødetidspunkt: Den 16. februar 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 B. Netterstrøm (his).  
Studerende: Anca Theodora Mygind (UN-næstforperson, ks), Andreas Emil  
Mikkelsen (his), Ane Kirstine Høgsbro Dybkjær (ks).  

Observatører: Marianne Pade (VIP, ks), Sofie Skipper Lauritzen (studievejleder, ks), 
Louise Wennemoes Hansen (Arts Studier, referent).  
 
Fraværende: Nina J. Kofoed (VIP, his), Iben Stidsen (studerende, his), Mikkel Bang 
Maesen (studerende, his), Helle Strandgaard Jensen (VIP-observatør, his). 
 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden og kort introduktionsrunde 
Uddannelsesnævnet (UN) godkendte dagsordenen og holdte en kort introduktions-
runde. 
 
2. Konstituering af det nye uddannelsesnævn pr. 01.02.2022 (beslut-

ningspunkt) 
Ifølge forretningsorden §8 for UN for Historie og Klassiske Studier (bilag 2.1) skal UN 
konstituere sig senest på det første møde efter nyvalg.  
 
I forbindelse med konstitueringen afklares fordelingen mellem medlemmer og sup-
pleanter i UN. Instituttet har angivet antal medlemmer i hvert UN. I UN for Historie 
og Klassiske Studier er der: 5 VIP (3 fra Historie og 2 fra Klassiske Studier) og 5 stu-
derende (3 fra Historie og 2 fra Klassiske Studier).  
 
SN-repræsentanter til studienævnet på Institut for Kultur og Samfund (SN IKS), VIP 
Mary Hilson og studerende Anca Theodora Mygind, skal være medlemmer af UN.  
 
Forperson vælges blandt VIP og næstforperson blandt studerende, der er valgt til stu-
dienævnet som enten repræsentanter eller suppleanter. Forperson og næstforperson 
udgør tilsammen forpersonskabet. 
 
Derudover skal UN udpege en VIP og en studerende til at deltage i møder på UN  
Arkæologi ifm. KA Arkæologi, som studerende fra BA Klassisk arkæologi har adgang 
til (jf. forretningsordenen §1, stk. 3). 
 

https://studerende.au.dk/fileadmin/user_upload/Forretningsorden_HISKL-UN_revideret_13.02.2019.pdf
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Beslutning: 
UN konstituerede sig med valg af forperson og næstforperson og ved afklaring af, 
hvem der i øvrigt er UN-medlemmer og UN-suppleanter: 
 
UN valgte Afdelingsleder/VIP Mary Hilson (MH) som UN-forperson og studerende 
Anca Theodora Mygind som UN-næstforperson.  
 
UN besluttede følgende opdeling af studerende medlemmer og suppleanter: 
 

UN studerende medlemmer UN studerende suppleanter  
 

Anca Theodora Mygind (ks)  
Ane Kirstine Høgsbro Dybkjær (ks)  
Andreas Emil Mikkelsen (his)  
Iben Stidsen (his) 
Mikkel Bang Maesen (his)  
 

 

Mathilde Vadsager Andresen (ks)  
Line Hybjerg Hansen (ks)  
Andreas Bennetzen Bierbaum (his)  
Henrik Mogensen Nielsen (his) 
 

 
Derudover valgte UN, at VIP Troels Myrup Kristensen og studerende Ane Kirstine 
Høgsbro Dybkjær skal deltage i møder på UN Arkæologi. 
 
Bilag 2.1 Forretningsorden for UN HISKS 
Bilag 2.2 Kampvalg 2021 - Valgte studerende fra HIS og KS 
 
3. Orientering om UN-arbejdet til nye UN-medlemmer 
På Arts er studienævnene store og dækker ofte mange uddannelser. Derfor kan SN 
IKS ikke alene stå for alle opgaverne og har delegeret noget af det konkrete arbejde til 
uddannelsesnævnene, der har samme paritetsmæssige sammensætning som SN.  
 
UN-sekretær Louise Wennemoes Hansen (LWH) gav en introduktion til arbejdet i 
UN baseret på bilag 3.1. Herunder blev det fremhævet, at personfølsomme oplysnin-
ger skal behandles fortroligt og holdes inden for UNs rammer, ligesom fremsendt 
materiale er fortroligt. Referater bliver publiceret på hjemmesiden, men der er tavs-
hedspligt i forbindelse med sager om personfølsomme oplysninger. Når man omtaler 
arbejdet i UN, skal det derfor holdes på et generelt niveau.  
 
Bilag 3.1 Introduktion til nye UN 2022 
Bilag 3.2 Årshjul UN og SN Arts 2022 
 
4. Opfølgning fra sidste UN-møde 
UN fulgte op på UN-mødet den 15. december 2021. 
 
Bilag 4.1 Godkendt referat UN-møde HIS og KS 15.12.2021 
 
5. Uddannelser, der skal uddannelsesevalueres i 2022 (orientering) 
UN blev orienteret om uddannelser, der jf. turnusplanen skal uddannelsesevalueres i 
indeværende år. Det drejer sig i 2022 for UN om BA og KA Historie. MH orienterede, 

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/Interne_filer/EndeligTurnusplan_2022-2026.pdf
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at Annike Vestergaard Martínez fra SNUK er koblet på processen, hvilket hun tidli-
gere har været ifm. uddannelsesevalueringer på Klassiske Studier. MH påpegede, at 
der er valgt en fast track proces pga. studieordningsarbejdet jf. punkt 8. Det betyder 
f.eks., at evalueringsrapporten færdiggøres i maj, og at evalueringsmødet planlægges 
til august. UN vil løbende blive orienteret om processen. 
 
Læs mere information om uddannelsesevalueringer her: https://medarbej-
dere.au.dk/fakulteter/ar/kvalitetsportal-for-arts/kvalitetspraksis-for-uddannelses-
omraadet-paa-arts/ 

Bilag 5.1 Orientering om uddannelsesevalueringer 2022 til UN 
 
6. Behandling af undervisningsevalueringer fra efterårets undervisning 

(beslutningspunkt) 
Undervisningsevalueringen skal resultere i en skriftlig sammenfatning, underskrevet 
af underviseren og mindst én studerende. Sammenfatningerne drøftes fagnært i de 
enkelte UN, hvor afdelingsleder og UN i samarbejde skal udarbejde evalueringsrap-
porter for hver uddannelse eller en evalueringsrapport på afdelingsniveau. Rappor-
terne skal laves i den skabelon, som findes i bilag 6.1.  
 
UNs drøftelser: 
MH påpegede overordnet set, at Brightspace denne gang desværre skabte nogle ud-
fordringer ift. data om undervisningsevalueringerne. Det blev desuden påpeget af 
UN, at det kan være svært at læse data i den nye opsætning.  
 
På Historie kunne man via undervisningsevalueringen fortsat se udfordringer med 3. 
semester på BA. Ligesom tidligere handlede udfordringerne om arbejdsbyrden på se-
mesteret samt opbygningen og sammenhængen mellem fagene. Det blev påpeget, at 
der forsøges at gøre noget ved det i den kommende studieordningsproces jf. punkt 8. 
 
Yderligere for Historie blev der fremhævet positive evalueringer fra de studerende på 
BA-projektet. Nogle kommentarer fra de studerende f.eks. i forbindelse med den frie 
hjemmeopgave i Bredt emne kan tages op til videre drøftelse ifm. den kommende stu-
dieordningsproces. 
 
På Klassiske Studier har UN tidligere drøftet faget Introduktion til romersk arkæologi 
på BA Klassisk filologi for studerende med specialisering i latin. Faget har haft en 
mere håndgribelig undervisning tilknyttet og fungeret bedre end forrige år, hvilket er 
positivt – dog gik det galt ift. hvor undervisningstimerne var placeret. UVAEKA vil 
derfor blive kontaktet ifm. den kommende efterårssemesters planlægning.  
 
Det blev påpeget, at der i undervisningsevalueringerne fra Klassiske Studier mangler 
nogle fag.  
 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/kvalitetsportal-for-arts/kvalitetspraksis-for-uddannelsesomraadet-paa-arts/
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/kvalitetsportal-for-arts/kvalitetspraksis-for-uddannelsesomraadet-paa-arts/
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/kvalitetsportal-for-arts/kvalitetspraksis-for-uddannelsesomraadet-paa-arts/
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Både på 3. semester og 5. semester af BA Klassisk arkæologi har man i eksamensperi-
oden oplevet, at de forskellige eksamener lå for tæt. F.eks. på 3. semester lå en eksa-
men i midt december og start januar. Dette er et særligt opmærksomhedspunkt til 
den kommende vintereksamens planlægning. Det blev påpeget, at samme tilfælde før 
sig gældende for Histories evalueringer. Administrationen kunne i deres planlægning 
forsøge at inddrage VIP noget mere. På Klassiske Studier fik deres EVU-hold desuden 
alt for sent at vide, hvornår deres skriftlige eksamen lå placeret, hvilket er problema-
tisk, når EVU-studerende skal aftale eksamensfri med deres arbejdsplads.  
 
Det blev påpeget, at der var positive tilbagemeldinger på muligheden for uddannel-
sesudgravning i Italien på Klassiske Studier, og at det blev gennemført trods Corona-
situationen. 
 
Ifm. IV-fag var der ingen særlige bemærkninger hertil. 
 
Ifm. Summer University havde afdelingen haft et udbud, hvor MH havde læst de stu-
derendes kommentarer, der overordnet var positive. Dog blev det påpeget af stude-
rende, at Latin del af kurset var på begynderniveau, hvilket ikke hang sammen med 
kursusbeskrivelsen. Forløbet havde fungeret godt, men beskrivelsen kunne ændres 
for at forventningsafstemme korrekt med de studerende, hvis det genudbydes.  
 
Beslutning: 
UN udarbejdede i samarbejde med afdelingsleder en evalueringsrapport på afdelings-
niveau til behandling i studienævnet.  
 
Opfølgning: 
MH sender den færdige evalueringsrapport på mail til UN, hvor UN har mulighed for 
at kommentere. Derefter sender MH senest den 1. marts evalueringsrapporten til stu-
dienævnssekretæren via denne mail: arts.uddannelseskvalitet@au.dk. 
 
Bilag 6.1 Skabelon for ALs opsummerende evalueringsrapport IKS 
Bilag 6.2 IKS Evalueringspolitik 
Bilag 6.3 Undervisningsevaluering E21 BA HIS skriftlige opsummeringer 
Bilag 6.4 Undervisningsevaluering E21 BA HIS statistik 
Bilag 6.5 Undervisningsevaluering E21 KA HIS skriftlige opsummeringer 
Bilag 6.6 Undervisningsevaluering E21 KA HIS statistik 
Bilag 6.7 Undervisningsevaluering E21 KS skriftlige opsummeringer  
Bilag 6.8 Undervisningsevaluering E21 KS statistik 
 
7. Studieordningsændringer efter behandling i dekanatet til ikrafttræ-

delse 1. september indeværende år (orientering) 
Prodekanen for uddannelse har behandlet de indkomne forslag til nye studieordnin-
ger og studieordningsændringer. På baggrund af dette blev UN orienteret herom:  
 

mailto:arts.uddannelseskvalitet@au.dk
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De godkendte studieordningsændringer publiceres træder i kraft i studieordningen 1. 
september indeværende år. Efterårsfag offentliggøres i kursuskataloget pr. 5. april. 
 

Studieordning og fag Ændring Efter behandling 
BA Historie 2020 og 
BATV Historie 2020, 
Kildeintroducerende 
emne 

Kildeintroducerende emne 
er et samlet forløb med Kil-
denært emne. Maksimal 
gruppedannelse ønskes at 
være 3 personer (og ikke 4 
som i nuværende), da den 
maksimale gruppedannelse 
i Kildenært emne også er 3 
personer. 

Godkendt: 
Ændringen vil være 
synlig og træde i kraft i 
begge studieordninger 
pr. 01.09.2022. 

BA Historie 2020 og 
KA-TV Historie 2019, 
Kildenært emne 

Manglende tydelighed i fa-
gets struktur, herunder især 
’arkivugen’. Ønske om tyde-
liggørelse af fagets struktur 
(at det er opdelt i to modu-
ler) både i formålsbeskrivel-
sen og i beskrivelsen af un-
dervisningsform. 

Godkendt: 
Ændringen vil det være 
synlig og træde i kraft i 
begge studieordninger 
pr. 01.09.2022. 
Da Kildenært emne er 
et efterårsfag vil æn-
dringen også være syn-
lig i udbuddet i kursus-
kataloget pr. 
05.04.2022. 

KA Klassisk filologi 
2019, Produktspeciale 

Ændring af sidetal i Pro-
duktspecialet, da der (i nu-
værende) ikke tages højde 
for, at sideantallet, når der 
også afleveres et produkt, 
burde være mindre end 
sideantallet for et alminde-
ligt Monografispeciale. Lige 
nu er begge specialetyper på 
50-70 normalsider. Pro-
duktspecialet ønskes derfor 
ændret til 30-40 normalsi-
der. Derudover uddybes 
der, hvad et produkt kan in-
debære. 

Godkendt: 
Ændringen vil være  
synlig og træde i kraft i 
studieordningen pr. 
01.09.2022. 

 
Orientering om ændring, der er synlig og trådt i kraft pr. 25.01.2022: 
Studieordningerne for Bachelortilvalget i oldtidskundskab, Bachelortilvalget i græsk 
og Bachelortilvalget i latin har fået en ændring, der er synlig og trådt i kraft i disse 
studieordningerne pr. 25.01.2022. Det fremgår nu under afsnittet ”adgangskrav”, at 
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disse tilvalg ikke kan kombineres med Bacheloruddannelsen i græsk, Bacheloruddan-
nelsen i latin, Bacheloruddannelsen i Klassisk filologi og Bacheloruddannelsen i Klas-
sisk arkæologi. Det er en fejl, at dette ikke tidligere har fremgået af studieordnin-
gerne, da der er overlap mellem uddannelserne, og det derfor ikke er muligt at kom-
binere dem. Samme information fremgår også af tilvalgssiderne på studieguiden. 
 
Bilag 7.1 BA BATV Historie - Kildeintroducerende emne 
Bilag 7.2 BA KATV Historie - Kildenært emne 
Bilag 7.3 KA Klassisk filologi - Produktspeciale 
 
8. Igangsættelse af proces for udvikling af nye studieordninger med 

ikrafttrædelse fra 01.09.2023 (orientering) 
UN og Afdelingsleder har ønsket følgende studieordningsprocesser, som er igangsat 
med ikrafttrædelse til 1. september efterfølgende år: 

• KA Historie  
• BA Historie  

 
UN kan se en overordnet procesplan for arbejdet med udviklingen af nye studieord-
ninger på www.udarbejdstudieordninger.dk. Her findes også relevant materiale og 
vejledning for arbejdet. 
 
Processen for udvikling af ny studieordning understøttes af SNUK, som stiller en pro-
cesfacilitator til rådighed: Camilla Mark Thygesen er koblet på begge processer.  
 
Afdelingsleder og andre relevante fagpersoner afholder opstartsmøder for processen, 
og UN vil desuden løbende give feedback på studieordningerne. I oktober til decem-
ber vil UN indstille de nye studieordninger til godkendelse i SN og dekanat. 
 
MH orienterede, at processen for KA på nuværende tidspunkt er længere end proces-
sen for BA. På KA går man fra to forskellige A-linjer til én samlet A-linje foruden en 
B-linje. Som en del af processen var det aftalt, at studerende skulle give en tilbage-
melding på strukturen i midten februar. MH påpegede derfor, at Fagrådet på Historie 
gerne måtte rykke for dette på deres næstkommende møde. Der er planlagt nyt møde 
i arbejdsgruppen for KA og der er proces i gang for høring af aftagere.  
Ifm. BA har der været drøftelser i UN og mellem medarbejdere, og der er nu nedsat 
en arbejdsgruppe, der afholder møde på fredag. Fagrådet på Historie orienterer MH 
på mail om navne på studerende, der skal deltage i processen, så de studerende kan 
inviteres med til et møde. Arbejdet påbegyndes i marts måned.  
 
Der kommer løbende punkter på UN-møderne om de to studieordningsprocesser.  
 
 
 
 

https://udarbejdstudieordninger.au.dk/proces/
https://udarbejdstudieordninger.au.dk/proces/
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9. Nyt fra…  
9.1 Nyt fra afdelingsleder/fagene 
Klassiske Studier:  
Eksamener blev afviklet planmæssigt, og semesteret er gået godt i gang. Der var plan-
lagt en ekskursion til Rom med tildelte midler fra instituttet, men det blev besluttet, 
at Corona-situationen i Rom var for besværlig på nuværende tidspunkt, og der arbej-
des derfor på at finde et tidspunkt sent i foråret til ekskursionen.  
 
Historie:  
Ikke alle eksamener blev afviklet planmæssigt pga. nedbrydning af IT-systemer, dette 
påvirkede også øvrige eksamener på 1. semester, der blev mere forsinkede end nor-
malt. Der gik derfor også for lang tid mellem sidste undervisningsgang til eksamens-
situationen. Semesteret er dog startet nogenlunde normalt.  
 
Drøftelse af fysisk undervisning: 
UN påpegede, at en del studerende på Historie og Klassiske Studier har været ramt 
med Corona, og det har givet udfordringer i undervisningssituationen. Der er gene-
relt en usikkerhed hos de studerende, om undervisningen omlægges eller ej fra gang 
til gang. Det blendede format skal overvejes ekstra, da det er svært med grænserne. 
Tidligere var man syg og fik ikke tildelt link. Der burde ikke blive taget særlig hensyn 
til de, der ikke kan deltage fysisk i undervisningen, men de kan fint få et Zoom-link. 
Hvis størstedelen af de studerende er ramt med Corona, fungerer undervisningen 
bedst udelukkende på Zoom.  
 
Tilstedeværelseskrav: 
Fakultetsledelsen har besluttet, at tilstedeværelseskravet i forbindelse med undervis-
ningsdeltagelse ikke er gældende i foråret 2022. Det betyder, at de regler, som i efter-
året 2021 gjaldt for tilstedeværelse, fortsætter med at gælde. Tilstedeværelseskrav 
skal omlægges til et aktivitetskrav, der fastlægges af underviseren på Brightspace. 
Dette fremgår af studieordningerne på afdelingen.  
 
Cheftutorer til studiestart 2022: 
På Historie er der blevet ansat cheftutorer til studiestartsugen 2022, og på Klassiske 
Studier er stillingen fortsat opslået.  
 
9.2 Nyt fra SN-repræsentanter 
SN IKS behandlede de nye profilfagsudbud på forrige møde: 
Fagbeskrivelsen for profilfaget Sustainability as a Way of Life: Critical, Contempla-
tive and Experiential Engagements blev godkendt, hvorimod fagbeskrivelsen for pro-
filfaget Human Digitality skulle revideres efter SNs vurdering.  
 
9.3 Nyt fra de studerende 
Historie:  
Fagrådet på Historie orienterede, at dato for revy er flyttet til den 6. maj.  
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Klassiske Studier:  
Fagrådet på Klassiske Studier ønskede at få dispensation ift. grænser for at blive in-
struktor. På nuværende tidspunkt kan man som studerende kun være instruktor tre 
gange. På Klassiske Studier er der dog få studerende til at være instruktorer, og da det 
ikke er alle studerende, der har lyst til at være instruktorer, hænger begrænsningen 
for antal gange ikke helt sammen. MH vil undersøge det nærmere med Studieleder.  
Derudover har der tidligere været udbudt tysk undervisning, hvor studerende kunne 
få hjælp til forskellige tekster. Dette udbud ønskes igen. Det blev foreslået, at udbud-
det både kunne være for studerende på Historie og Klassiske Studier, der var desuden 
interesse fra Teologi. Fagrådet på Historie drøfter det på deres næstkommende møde, 
hvorvidt studerende fra Historie har behov for dette udbud.  
Derudover har MH sendt anmodning om et stamlokale til rådighed for foreninger på 
Klassiske Studier videre til husudvalget.  
 
9.4 Nyt fra studievejledere 
Studievejledningen nævnte, at de har afholdt tilvalgsdage. I næste uge afholdes U-
Days og senere afholdes der på Historie arrangementet Karriereveje. 
 
9.5 Nyt fra Arts Studier 

9.5.1 Nyhedsbrev fra Arts Studier 
UN blev orienteret om nyheder fra Arts Studier i januar og februar 2022: 
 
Januar: 

• Motivationen og ønsket om at tage på udveksling i 2022-2023 ses blandt  
studerende trods Corona-udfordringer. På Arts ses det hidtil største antal an-
søgere registreret nogensinde. De studerende fik svar på deres ansøgninger i 
januar 2022.  

• Som ansat på AU kan man tilmelde sig nyheder om PowerBI via linket her: 
https://webforms.au.dk/apps/postlister/iframe11592.asp?form=2195  

 
Februar: 

• Studerende fra Arts Studenterpanel gav i november et indblik i deres  
oplevelser af at komme tilbage på campus efter Corona-nedlukningerne. 

• Medarbejdere og studerende er inviteret til Arts Uddannelsesdag 2022, der 
sætter fokus på, hvordan vi gerne vil møde erhvervsliv og det omgivende sam-
fund med ’det særligt humanistiske’. Arrangementet afholdes den 15. marts 
2022 på Godsbanen i Aarhus. Tilmelding og beskrivelse findes via linket (til-
meldingsfrist: 1. marts): https://events.au.dk/uddannelsesdag22/conference  

• Studieportalen vil blive opdateret efter konstitueringen på dette UN-møde, 
der følges op på dette til næste UN-møde. 

 
Se link: https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyheds-
brev-fra-arts-studier/ 
 

https://webforms.au.dk/apps/postlister/iframe11592.asp?form=2195
https://events.au.dk/uddannelsesdag22/conference
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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10. Evaluering af BA Historie mentorordning og ændringsforslag (drøf-
telses- og beslutningspunkt) 

UN evaluerede på BA Histories mentorordning. I bilag 10.1 blev der foreslået ændrin-
ger til den fremadrettede mentorordning, som UN skulle godkende.  
 
Beslutning: 
UN godkendte de indstillede ændringer til BA Historie mentorordningen. 
 
Bilag 10.1 Beskrivelse af mentorordning med ændringer 
 
11. Forslag til kommende møder 

Forslag Tidspunkt 

Diversitet i pensum Forår 2022 

Anonymisering af eksamen Forår 2022 

Præsentation af ny mentorordning på Klassiske Studier Marts 2022 

Opfølgning af handlinger i den publicerede handleplan fra 
undervisningsmiljøvurderingen Tidlig forår 2022 

Udvekslingsaftaler for Klassiske Studier (der ikke gør forskel 
på studerende fra Klassiske Studier og fra Arkæologi) Foråret 2022 

 
UN drøftede ovenstående forslag: 

• Diversitet i pensum: MH har på nuværende tidspunkt pga. Uddannelse-
sevalueringer og studieordningsprocesser ikke mulighed for at tage intiativ til 
dette punkt. Dog opfordres medlemmer af UN til at tage intiativ. Tidspunktet 
for drøftelsen ændres derfor fra ”Forår 2022” til ”Ubekendt”.  

• Anonymisering af eksamen: MH påpegede, at medarbejdergruppen skal 
drøfte anonymiseringen før UN skal behandle punktet. Tidspunktet for drøf-
telsen ændres derfor fra ”Forår 2022” til ”Ubekendt”. 

• Udvekslingsaftaler for Klassiske Studier: Det er uklart, hvordan og 
hvem der følger op på dette. Det vil blive undersøgt nærmere med Klassiske 
Studiers internationale koordinator Hilde Bollen. Tidspunktet for drøftelsen 
ændres derfor fra ”Forår 2022” til ”Ubekendt”. 
 

12. Evt. 
Intet. 
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