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Mødetidspunkt: Den 26. oktober 2022, kl. 12.30-14 
Mødested: Lokale 240, Bygning 1443  
Uddannelsesnævnsmøde Historie og Klassiske Studier 
 
Deltagere:  
Undervisere: Mary Hilson (afdelingsleder og UN-forperson, his), Jeppe Büchert Netter-
strøm (his), Nina Koefoed (his) 

Studerende: Iben Stidsen (his), Andreas Emil Mikkelsen (his), Mathilde Vadsager Andre-
asen (ks), Asker Lund Jensen (his), Ane Kirstine Høgsbro Dybkjær (UN-næstforperson, 
ks) 

Observatører: Camilla Thygesen (Arts Studier, referent) 
 
Fraværende: Troels Myrup Kristensen (ks), Helle Strandgaard Jensen (VIP-observatør, 
his), Anca Theodora Mygind (ks), Marianne Pade (VIP-observatør, ks), Helle Granum 
(studievejleder, his/ks) Julie Pedersen Lorensen (afdelingskoordinator), 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen blev godkendt 
 
2. Opfølgning fra sidste UN-møde 
Uddannelsesnævnet (UN) fulgte op på UN-mødet den 21. september 2022. Underviser-
prisen tages under punkt 6.  
 

I forhold til opfølgningen kan noteres at: 
1)  Pkt. 4 Udkast til det opsamlede skriftlige evalueringsnotat er blevet sendt i hø-

ring, der er ikke kommet nogle kommentarer.  
2)  Pkt. 3 Mary Hilson orienterede om, at hun havde talt med Arts Karriere, som var 

glade for feedbacken. Arts Karrieres hovedfokus i introugen er at præsentere sig 
selv, så de studerende ved, at de er der, hvis der er brug for det. De studerende fra 
klassisk studier orienterede om, at de er bekendt med, at Artsrådet har lavet et af-
tale på vegne af teologi, som gør, at hvis de selv har kontakt til alumner og får in-
formation fra dem, så vil Arts Karriere gerne tilføje denne information til deres 
katalog. De studerende på klassiske studier går videre med dette. Mary oriente-
rede om at Arts Karriere generelt er positive omkring feedback og vil gerne i dia-
log om sådanne emner, fx med næste års cheftutorer.  

3) Det blev bemærket, at der var fejl i datoen for referatet, at Iben Stidsen stod på 
deltagerlisten to gange og at det er en fejl, at det er noteret, at Andreas Emil Mik-
kelsen var tilstede på mødet. 

 
 
3. Status på handleplaner fra årlig status (drøftelses- og evt. beslut-

ningspunkt) 
Afdelingsleder orienterede om at handleplanernes status efter behandling i Studie-
nævner og indstilling til studieleders godkendelse også var på dagsorden på sidste UN 
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møde, men der manglede bilag til Bacheloruddannelsen i Klassisk filologi. Denne 
handleplan er nu også godkendt.  
 
UN besluttede, at på samme måde som på klassisk arkæologi skal mentorordningen 
evalueres i UN på et senere tidspunkt. Men ellers er der ikke særskilte punkter fra hand-
leplanen fra klassisk filologi, der skal på kommende UN møder. 
 
4. Godkendelse og indstilling af nye studieordninger (beslutnings-

punkt) 
UN behandlede den reviderede studieordninger for kandidatuddannelsen i Historie. 
 
Da arbejdet med BA, BATV og KATV ikke er færdigt endnu behandles disse først på 
næste UN-møde.  
 
Mary Hilson præsenterede processen for udarbejdelse af studieordningen og nævnte 
at tidligere UN medlemmer både VIP og studerende har deltaget i arbejdsgruppen, 
som aktivt har stået for udviklingen af beskrivelserne.  
Det er en omfattende ændring af A-linjen, hvor de to eksisterende linjer nedlægges og 
der laves én ny. Dette giver også mindre ændringer til B-linjen, da der indføres mulig-
hed for samlæsning mellem de to linjer.  
 
Det blev nævnt, at studieordningen ikke er endelig godkendt og låst endnu, så der kan 
komme mindre ændringer. Studieordningen er også sendt til høring hos censorfor-
mandskabet, så der kan komme kommentarer herfra også. Studienævnet behandler 
studieordningen i november.  
 
Mary Hilson nævnte, at der mangler endelig afklaring i forhold til projektorienteret 
forløb. Den nuværende studieordning indeholder to forskellige muligheder for dette, 
og det skal drøftelse på afdelingen om dette ønskes fortsat.  
 
Det blev fra de studerende spurgt ind til, om man i revisionen allerede har taget højde 
for evt. ændringer i strukturen, som kunne komme med baggrund i regeringens ud-
spil ang. 1-årige kandidatuddannelsen.   
Det blev forklaret, at dette ikke har indgået som en del af arbejdet, da rammerne 
endnu ikke kendes, og det slet ikke er sikkert, at det udspillet bliver til noget. Det er 
altså ikke noget der kan tages højde for på nuværende tidspunkt, og vil evt. også på-
virke bacheloruddannelsen, hvis der skal laves større strukturelle ændringer på kan-
didatuddannelsen.  
 
I forhold til faget Datavidenskab for historikere, blev der spurgt ind til timeforbruget, 
da dette ikke fremgår af studieoversigten. Mary Hilson forklarede, at dette skyldes, at 
de endelige beregninger ikke lavet endnu, og derfor vides det ikke. Det vil dog nogen-
lunde følge normen for fag af den størrelse, som vil være omkring 2 timer om ugen, 
men det kan være det bliver som et skævt forløb, eller der tages timer fra nogle af de 
andre fag, da dette fag kan have brug for mere understøttelse. Det blev nævnt, at faget 
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selvfølgelig vil leve op til både de min. krav der er fra ministeriet og maks. krav fra in-
stituttet i forhold ressourcer. Faget er især med til at tydeliggøre det som der allerede 
arbejdes med på uddannelsen tilsat nogle tydelige digitale kompetencer, så det syn-
liggøres overfor kommende aftagere, at de studerende kan dette.  
 
Mary Hilson forklarede, at man i studieordningsarbejdet har forsøgt at indarbejde så 
meget fleksibilitet som muligt, så det muliggøres at fagene udvikles og skifter under-
visere. Derudover er der, især på forespørgsel fra de studerende, arbejdet med at 
sikre mulighed for specialisering på de to emnefag. Dette både ved mulighed for valg 
mellem flere udbud, hvis der er nok studerende, men også inden for fagene, hvor der 
er valgt fri hjemmeopgave som eksamensform, hvor de studerende selv kan være med 
til at præge emnet de skriver om.  
 
Det blev nævnt fra de studerende, at de oplever at flere er positive omkring den nye 
kandidatuddannelsen, og det at de studerende på den nye A-linje ikke opdeles i to 
grupper på samme måde som før.   
 
Nu skal studieordningen formidles til de studerende, som overvejer at søge ind på 
kandidatuddannelsen med start 01.09.2023. Dette sker på Kandidatdagen og Mary 
Hilson vil også tage rundt til alle bachelorhold og præsentere den nye studieordning. 
De studerende opfordres også til at dele informationen med deres medstuderende.  
 
Mary Hilson orienterede om at bachelorstudieordningen behandles på UN mødet i 
november. Materialet vil blive sendt til UN i god tid, så især de studerende har mulig-
hed for at forberede det. I den forbindelse blev det nævnt, at man på afdelingen arbej-
der med en udvikling af de to fag inden for verdens- og danmarkshistorie. De for-
melle rammer i studieordningen bibeholdes, men der er ønsker om at udvikle på fa-
gene fx i forhold til pensum. Der er nogle studerende, der har meldt sig til en arbejds-
gruppe, men fagrådet vil også blive inddraget.  
 
Beslutning:  
UN godkender studieordningen for kandidatuddannelsen i historie 2023 og indstiller 
den til studienævnets behandling.  
 
5. Mødeplan kommende år (beslutningspunkt) 
Følgende mødedatoer forslås for det kommende studieår. Alle forslås med mødetids-
punkt 12.30-14.00 

• 22. februar 
• 22.  marts  
• 19. april 
• 24. maj 
• 21. juni 
• 20. september 
• 25. oktober 
• 22. november 
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• 20. december 
 
UN godkendte mødeplanen.  
 
6. Indstilling af to undervisere til underviserprisen 2023 (beslutnings-

punkt) 
UN drøftede indstillingen af egnede kandidater til undervisningsprisen 2023. Der ef-
terspørges både kvindelige og mandlige kandidater. Indstillingen af kandidater fore-
tages ud fra vurderingskriterierne, der kan ses i det medsendte bilag til punktet. Jf. 
bilaget, skal der ifm. indstillingen medsendes en indstillingstekst pr. kandidat på max 
4.800 tegn inkl. mellemrum, der skal beskrive, hvordan de indstillede kandidater op-
fylder alle 6 kriterier. 
 
Proces: 

• På UN-møder i oktober/start november 2022 indstilles kandidater fra IKS 
(hhv. en kvinde og en mand); der findes op til to kandidater pr. UN 

• På SN-mødet den 9. november 2022 indstilles to kandidater (en kvinde og en 
mand) som SN’s bud til prisen 

• Fakultetsledelsen vil den 24. november behandle forslagene og udvælge hvilke, 
der bliver sendt videre til uddannelsesudvalget for deres endelige udvælgelse den 
6. december 

• De endelige modtagere af Undervisningsprisen 2023 offentliggøres i forbin-
delse med en prisuddeling i juni 2023. 

 
Beslutning:  
Klassisk studier:  
De studerende ønsker at indstille en underviser til prisen.  
 
Historie:  
De studerende på historie indstille til en nominering af el og varme, da de synes det 
er dårlig timing at lave sådan en pris i forhold til den situation der er for tiden, hvor 
der skal spares på ting som el og varme, og man så samtidig uddeler en pris som 
denne, hvor der både bruges ressourcer på en penge præmie og på den tid der bruges 
på at lave indstillingerne og drøfte det i forskellige fora.  
 
Mary Hilson orienterede om at studienævnet generelt også har en del kritik i forhold 
til processen.  
 
De studerende fra henholdsvis historie og klassiske studier udfylder indstillingerne 
og sender dem til SN sekretær Louise Wennemoes senest 2. november 2022 på mail 
lwbj@au.dk. 
 
7. Nyt fra…  

7.1 Nyt fra afdelingsleder/fagene 
Afdelingsleder orienterede:  

mailto:lwbj@au.dk
mailto:lwbj@au.dk
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- Der har været afholdt kandidatfejring, hvilket var en vellykket og festlig dag. 
- Der har været afholdt karrieredag, som var arrangeret i samarbejde med 
studenterstudievejlederen. Det blev bemærket, at dagen skal annonceres 
bedre, da den ligger i samme uge som andre arrangementer. Det blev efter-
spurgt, at hvis de studerende hører om noget feedback på dagen må dette me-
get gerne gives videre til Nina Koefoed, så det kan tages med videre til kom-
mende arrangementer. Fx i forhold til hvordan det fungerede med den brede 
vifte af aftagere og mulige arbejdsmarkeder, som man havde forsøgt at finde. 
De studerende tager spørgsmålet med til fagrådsmøde og tager en opdatering 
med til næste UN møde.  
 

7.2 Nyt fra SN-repræsentanter 

UN blev orienteret om at SN havde drøftet forskellige emner, blandt andet 
mulighed for at tilmelde sig frivillige sprogkurser. Der kan læses mere om 
disse kurser på denne side: https://studerende.au.dk/karriere/sprogkurser.   

 
7.3 Nyt fra de studerende 

Klassisk studier:  
De studerende orienterede om at kandidatlisten er indsendt til universitets-
valget. På sidste fagrådsmøde blev emnet om trivsel drøftet, med baggrund i 
problematikker med studieordningerne, som har været drøftet før. Derudover 
drøftes også pædagogiske kompetencer blandt underviserne i forlængelse af 
drøftelse på sidste SN møde.  
 
Historie:  
Fagrådet er i gang med at planlægge fejring af bachelorprojekt aflevering. Det 
er en god måde at runde semestret af på, og afslutte på sin bachelor, da det er 
det sidste de studerende har sammen inden det sidste semester med rent til-
valg. Fagrådet overvejer om underviserne skal inviteres til dette arrangement.  
 
Derudover er planlægning af fællesfagligdag ved at være færdigt, hvor temaet 
er seksualitet i historien. Undervisningen kan ikke aflyses, men der forsøges 
at tage hensyn til det.  
 

7.4 Nyt fra studievejledere 
Der var ikke nogen repræsentanter tilstede.  

 
7.5 Nyt fra Arts Studier 
− Camilla Thygesen præsenterede nyhedsbrev fra oktober som kan tilgås via link: 

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

 
8. Forslag til kommende møder 

På næste møde bliver det behandling af bachelorstudieordningen der bliver det store 
punkt.  

https://studerende.au.dk/karriere/sprogkurser
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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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 

Evaluering af mentorordning  Foråret 2023 

 
9. Evt. 
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