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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), Jeppe Büchert Netter-
strøm (his), Nina Kofoed (his), Troels Myrup Kristensen (ks) 

Studerende: Anca Theodora Mygind (UN-næstforperson, ks), Iben Stidsen (his), 
Andreas Emil Mikkelsen (his), Mathilde Vadsager Andreasen (ks), Asker Lund Jensen, 
Iben Marie Stidsen 

Observatører: Marianne Pade (VIP, ks), Helle Granum (studievejleder, his/ks) Pedersen 
Lorensen (afdelingskoordinator), Christian Hansen (Arts Studier, referent) 
 
Fraværende: Ane Kirstine Høgsbro Dybkjær (ks), Helle Strandgaard Jensen (VIP-ob-
servatør, his),  
 
1. Godkendelse af dagsorden  
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.  
 
2. Opfølgning fra sidste UN-møde 
Uddannelsesnævnet (UN) følger op på UN-mødet den 18. maj 2022. 
 
Punktet om underviserprisen blev taget op igen. Fagrådet på historie har sendt mail ud til 
de studerende ift. hvem de ønsker at indstille til prisen. Fagrådet på klassiske studier 
drøfter emnet på næste fagrådsmøde. 
 
3. Evaluering af studiestart (drøftelsespunkt) 
UN evaluerer studiestart med henblik på proaktive og optimerende tiltag til efterfølgende 
år. 
 
Cheftutorer Louise Østergaard Andersen, Arent Vihøj-Kvist, Bálint Márk Sosovicska og 
Mathilde Vadsager Andresen deltog under punktet. 
 
Historie: 
Der har været færre besvarelser på evalueringen end man havde håbet på. Der var dårli-
gere erfaring med at give de studerende linket til et zoom-møde, og det anbefales ikke at 
gøre fremadrettet. Der har været en enkelt studerende, som har været utilfreds med ugen, 
men ellers er besvarelserne været gode. Ugen forløb overordnet set rigtige godt. Cheftuto-
rerne ønsker flere værktøjer til at håndtere evt. svære situationer, som kan opstå i løbet af 
ugen. Der har været udfordringer med bookning af hyttetur. Uddannelsesnævnet roste ar-
bejdet og de gode evalueringer. Det blev kommenteret, at det virker til i undervisningen, 
at den nye årgang er rystet godt sammen. 
 
Klassiske studier: 
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Overordnet set har der været gode evalueringer af studiestarten. Der var ligeledes en en-
kelt studerende, som var utilfreds med ugen. De nye tiltag (f.eks. paneldebat) fungerede 
rigtig godt og anbefales at gøre som et fast element i studiestartsugen. Ligesom Historie 
ønsker cheftutorerne flere værktøjer til at håndtere evt. svære situationer, som kan opstå i 
løbet af ugen. Derudover fungerede oplægget om IT meget rodet og ukoordineret. Uddan-
nelsesnævnet roste indsatsen og den gode evaluering af studiestarten.  
 
Alle cheftutorerne kritiserer Arts Karriere ift. de oplæg, som de holdt i intro-ugen. Især 
det meget snævre fokus på, hvilke jobmuligheder der var. Mary Hilson vil følge op på 
dette. Et forslag for at kunne forbedre det opslag vil det være bedre at finde dimittender 
eller kandidatstuderende til arrangementet. Arrangementet med Arts Karriere er et obli-
gatorisk element i studiestartsugen.  
 
4. Behandling af undervisningsevalueringer fra forårets undervisning (be-

slutningspunkt)  
Undervisningsevalueringen skal resultere i en skriftlig sammenfatning, underskrevet af 
underviseren og mindst én studerende. Sammenfatningerne drøftes fagnært i de enkelte 
uddannelsesnævn, hvor afdelingsleder og UN i samarbejde udarbejder evalueringsrap-
porter for hver uddannelse eller en evalueringsrapport på afdelingsniveau. Rapporterne 
skal laves i den skabelon, som der er link til nedenfor.  
 
UN gav input til afdelingsleder, som på baggrund af dette udarbejder en fælles evalue-
ringsrapport til behandling i studienævnet. Udkastet sendes i mailhøring efterfølgende 
inden det sendes senest den 3. oktober 2022 til studienævnssekretæren via denne mail: 
arts.uddannelseskvalitet@au.dk. 
 
UN havde følgende input: 

• Der er overordnet gode evalueringer af kurserne på Klassiske studier. Uddannel-
sen har nu haft fuldt gennemløb og der var kommentar til placering af visse fag. 
Dette er dog ikke let pga. mange sammenlæsninger. 

• Ekspertpanelet i Filologisk kommentar fungerede rigtig godt og faget fik rigtig 
god kritik i evalueringen.  

• De studerende synes, at de er blevet inddraget både i midtvejsevaluering og i slut-
evalueringen, hvor det bliver taget seriøst. Særligt synes underviser og stude-
rende, at midtvejsevalueringen er særlig vigtig, da der her kan korrigeres, hvis 
nødvendigt.  

• Der er overordnet tilfredshed og gode evalueringer af kurserne på Historie. Der er 
enkelte negative kommentarer, men ikke noget større og generelt.  

• Der blev drøftet om, hvordan 4 timer i ugen bedst håndteres. Her synes både, at 
underviser og studerende at det er svært at vurdere, hvad der fungerer bedst.  

 
5. Status på handleplaner fra årlig status (drøftelses- og evt. beslutnings-

punkt) 

mailto:arts.uddannelseskvalitet@au.dk
mailto:arts.uddannelseskvalitet@au.dk
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Afdelingsleder orienterer om handleplanernes status efter behandling i Studienævn og 
indstilling til studieleders godkendelse. Historie har været igennem uddannelsesevalue-
ring og har derfor ikke skrevet årlig status. Handleplanerne for de klassiske uddannelser 
er blevet godkendt af studieleder. Bacheloruddannelsen for Klassisk filologi manglede i 
bilagsmaterialet og vil blive taget på som punkt på næste møde.  
 
UN besluttede at indførsel af mentorordningen skal evalueres i foråret 2023, og SUM-mø-
derne.  
 
6. Valg på AU (drøftelsespunkt) 
UN-forpersonen orienterer om valg på AU i efteråret 2022, og UN diskuterer, hvad der 
kan sættes i gang ift. rekruttering, især blandt studerende. Det er kun studerende, som er 
på valg i år.  
 
Der kan læses mere om valget her. 
https://medarbejdere.au.dk/strategi/universitetsvalg/valg-til-studerende 
 
Frist for indmeldelse af kandidater er 10.-14. oktober. 
Se guide til det online kandidatanmeldelsesmodul i E-vote 
https://medarbejdere.au.dk/strategi/universitetsvalg/regelgrundlag/skemaer-lister-og-
valgcirkulaere/opret-kandidatliste 
 
Fagrådene tager opgaven på sig. 
 
7. Behandling af udkast til studieoversigter og kompetenceprofiler for nye 

studieordninger (drøftelsespunkt) 
På baggrund af arbejdsgruppens præsentation, drøfter UN de foreløbige studieoversigter 
og Om-uddannelsen (kompetenceprofil) for nye studieordninger.  
 
Afdelingsleder præsenterede kompetenceprofilen og studieoversigterne. Det nye ved ba-
cheloruddannelsen er at det nye fag i Digitale arkiver og metoder på 2. semester bliver nu 
10 ECTS og ikke 5. Den næste del vil være at gennemgå beskrivelserne for alle fag på ud-
dannelsen, hvor der kun ønskes mindre revisioner. Det er vigtigt at have fokus på de over-
ordnet kompetencebeskrivelser, som er gode, men som skal formidles til de studerende. 
Afdelingsleder sendte en stor tak til de studerende for deres engagement og input i ar-
bejdsgruppen. 
 
For KA-uddannelsen er det ikke endnu besluttet, om det nye fag i ”Forvaltning og data” 
(arbejdstitel) skal være 5 eller 10 ECTS. Et udkast af fagbeskrivelsen har blevet diskuteret 
i arbejdsgruppen. De øvrige fag er uændret fra de forslag, der blev drøftet i arbejdsgrup-
pen i foråret, dog med den ændring at det ønskes at integrere digitale metoder i Emnefag 
II på 2. semester, tilknyttet det emne, som der udbydes i det konkrete semester. De stude-
rende synes, at det lød fornuftigt med at Data-faget kun blev 5 ECTS. 
 
 

https://medarbejdere.au.dk/strategi/universitetsvalg/valg-til-studerende
https://medarbejdere.au.dk/strategi/universitetsvalg/valg-til-studerende
https://medarbejdere.au.dk/strategi/universitetsvalg/regelgrundlag/skemaer-lister-og-valgcirkulaere/opret-kandidatliste
https://medarbejdere.au.dk/strategi/universitetsvalg/regelgrundlag/skemaer-lister-og-valgcirkulaere/opret-kandidatliste
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8. Godkendelse af UN-medlem til UN Arkæologi 
Uddannelsesnævnet skal godkende nyt medlem til UN for Arkæologi. Troels Myrup Kri-
stensen udtræder af nævnet, og i stedet indtræder Tom Brughmans. Uddannelsesnævnet 
godkendte forslaget.  
 
9. Orientering om studieordningsændringer der er publiceret 01.09 inde-

værende år 
1. september træder alle studieordningsændringer i kraft.  
 
UN orienteres om de studieordningsændringer der er trådt i kraft pr. 01.09 for UNs egne 
studieordninger.  
 
Historie: 

• Kildenært emne - ændring i formålsbeskrivelse og prøveform for at tydeliggøre 
strukturen i faget 

• Kildeintroducerende emne - ændring af gruppestørrelse fra 4 til 3 studerende i 
prøveformen. Dette vil først kunne ses F2023, da det er et valgfag, og der ikke ret-
tes bagudrettet i kursuskataloget.  

 
Klassisk filologi: 

• Speciale - Ændringen indebærer en justering af sidetal i produktspecialet, da der 
ikke var taget højde for, at sideantallet, når der også afleveres et produkt, burde 
være mindre end sideantallet for et almindeligt monografispeciale. Sideantallet er 
derfor justeret fra 50-70 normalsider til 30-40 normalsider. Derudover er det ty-
deligere uddybet, hvad et produkt kan indebære i prøvebeskrivelsen. 

 
UN orienteres om generelle studieordningsændringer der er trådt i kraft pr. 01.09. 
 
Om uddannelsen: 

• Udfasningsplaner i ældre årgange af studieordninger, hvor nye stu-
dieordninger træder i kraft: Når en ny studieordning træder i kraft, fastsæt-
tes en udfasningsplan i den forrige årgang af uddannelsens studieordning. Udfas-
ningsplanen viser, hvornår der sidste gang udbydes undervisning og eksamen på 
en studieordning, og hvornår der sidste gang er mulighed for at aflægge prøve i 
speciale og bachelorprojekt. 

• For Kandidatuddannelser er der foretaget præciseringer af adgangskrav. 
• For Kandidatuddannelser er der tilføjet Engelsk B som generelt sprogkrav i afsnit 

1.3.  
• For Bacheloruddannelser er maksimal studietid ændret fra ½ år til 1 år i afsnit 

1.5. 
 
Uddannelsens regler: 

• Dispensation for tilstedeværelseskrav grundet Covid-19-pandemien er 
fjernet i afsnit 2.1.1. 

 
Ændringer som følge af årligt juridisk eftersyn foretaget af SNUK 
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SNUK gennemfører årligt et juridisk eftersyn af alle studieordninger. Dette foregår ved, at 
SNUK indsamler henvendelser fra fagmiljø, administrativt personale og viden fra eksa-
mensklager om problematiske forhold i studieordninger. SNUK skønner herefter hvilke 
forbedringer, der bør laves i studieordninger ud fra hvilke forhold, som er mest presse-
rende. Forbedringerne er med til at sikre mindre forvirring blandt undervisere og stude-
rende, færre afbrudte eksamener, forbedret kommunikation samt øget retssikkerhed for 
de studerende. 
 
IKS, IKK og DPU: 

• Fjernet dispensation gældende for efterårssemestret 2021-forårssemestret 2022 
på profilsemestret (kandidatuddannelser), som gav studerende mulighed for at 
tage ikke-dansktalende fag på danske universiteter som ”Internationale valg-
fag” grundet Covid-19-pandemien. 

• Ensretning af oplysninger på både dansk og engelsk om profilfag 
på profilsemestret (kandidatuddannelser). 

• Præcisering af aflevering i Digital Eksamen på omprøver for fag med undervis-
ningsdeltagelse som ordinær prøve, hvor omprøven er en skriftlig eksamen. 

 
Ændringer til og indførsel af studiestartsprøver på Kandidatuddannelser 
Alle A-linjer med sommeroptag 2022 på Arts’ Kandidatuddannelser skal have en studie-
startsprøve. Under studieordningens studiediagram er der derfor indsat eller opdateret 
information med oplysning om studiestartsprøven, der skal afvikles via Digital Eksamen. 
Der informeres om studiestartsprøven via AU-studenterpost i forbindelse med studie-
start. For yderligere information se Arts Studiers nyhedsbrev fra april 2022. 
 
10. Proces for studieordningsændringer (orientering) 
I foråret blev processen for nye studieordninger og ændringer hertil sat i gang i uddannel-
sesnævnene. Uddannelsesnævnene har stadig mulighed for at indmelde ønsker om æn-
dringer til eksisterende studieordninger. Dette kræver jf. uddannelseseftersynet, at stu-
dieordningen har haft et fuldt gennemløb. Der kan ved en studieordningsændring kun 
være tale om mindre ændringer, og det er ved en hver ændring vigtigt at relatere ændrin-
gen til uddannelsen som helhed. Ændringer inden en studieordnings fulde gennemløb 
kan kun gennemføres, hvis der er tale om deciderede fejl, som bør rettes af hensyn til de 
studerendes retssikkerhed.  
 
Proces for indstilling og godkendelse af studieordningsændringer: 
Forslag til studieordningsændringer behandles i: 
- UN i oktober (november hvis muligt inden SN møde). UN indstiller til godkendelse i SN 
- SN i november med mulighed for 2. behandling i december. SN indstiller til godkendelse 
i dekanatet 
- dekanatet i januar. 
 
Godkendte studieordningsændringer træder i kraft i studieordningen pr 01.09.2023 
 
UN er pt. i gang med at revidere BA, KA, BATV og KATV for historie. 
 



 
 

  
  

Side 6/7 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

 

UN har følgende studieordninger som har haft et fuldt gennemløb:  
• BA Klassisk arkæologi 2018 

 
Skabelon for indstilling af ændringer (både nye og tidligere indstillede ændringer) kan re-
kvireres hos UN-sekretæren.  
 
11. Nyt fra…  

11.1 Nyt fra afdelingsleder/fagene 
Der afholdes kandidatfejring den 30. september med en særlig gæst Ian Kershaw. 
Alle er dog velkommen til at deltage i forelæsningen, og det er gratis at deltage. 
 
Der er planlagt en karrieredag, hvor fokus er på den brede palet af karrieremulighe-
der man har som historiker. Her inviteres tidligere alumner til arrangementet. De 
studerende opfordres til at sprede budskabet fra arrangementet.  
 

11.2 Nyt fra SN-repræsentanter 
Prodekanen fra Uddannelse deltog på SN-mødet og præsenterede rammerne for fjer-
nelse af forudsætningskrav på Arts grundet den nye eksamensbekendtgørelse. 
Derudover deltog Birthe Aagesen og fortalte om Brightspace. 
 

11.3 Nyt fra de studerende 

Klassiske studier: 
Der har ikke været afholdt møde siden sidste UN-møde. 
 
Historie: 
Der var ingen nyheder fra fagrådsmøde.  
 

11.4 Nyt fra studievejledere 

Studievejledningen har samlet 2 arrangementer til et, hvilket har fungeret rigtig godt. 
Dette for at lette deltagelsen for de studerende.  
 

11.5 Nyt fra Arts Studier 
− Nyhedsbrev fra september kan tilgås via link: https://medarbejdere.au.dk/fakul-

teter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/  
 
12. 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, Di-
mittend 1-2 års 2021 

Efterår 2022 

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/
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
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Drøftelse af resultaterne for Danmarks Studieundersøgelse, Stu-
diemiljø (SMU) 

Efterår 2022 

Underviserpris Oktober 2022 

Evaluering af mentorordning  Foråret 2023 

 
Derudover sendes opsummerende evalueringsnotat i skriftlig høring inden næste møde. 
 
13. Evt. 
Der var intet under eventuelt.  
 
Mødet blev hævet 13.45. 
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