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Mødetidspunkt: Den 16. november 2022, kl. 12.30-14 
Mødested: Lokale 516, Bygning 1461  
Uddannelsesnævnsmøde Historie og Klassiske Studier 
 
Deltagere:  
Undervisere: Mary Hilson (afdelingsleder og UN-forperson, his),  

Studerende: Iben Marie Stidsen (his), Andreas Emil Mikkelsen (his), Asker Lund Jensen 
(his), Ane Kirstine Høgsbro Dybkjær (UN-næstforperson, ks), Emil Klitgaard (ks), Nicolai 
Sørensen (ks), Line Hybjerg Hansen (ks) 

Observatører: Christian Hansen (Arts Studier, referent), Marianne Pade (VIP-observatør, 
ks), Niels Wium Olesen (VIP-observatør, his), Helle Granum (studievejleder, ks) Julie Pe-
dersen Lorensen (afdelingskoordinator)  
 
Fraværende: Anca Theodora Mygind (ks), Jeppe Büchert Netterstrøm (suppleant, his), 
Troels Myrup Kristensen (ks), Nina Koefoed (his), Helle Strandgaard Jensen (VIP-obser-
vatør, his), Mathilde Vadsager Andreasen (ks) 

 

 
1. Godkendelse af dagsorden  
Der blev tilføjet et ekstra punkt om Seierkildes Legat. Dagsorden blev godkendt.  
 
2. Opfølgning fra sidste UN-møde 
Uddannelsesnævnet (UN) følger op på UN-mødet den 26. oktober 2022. Der blev fulgt op 
på karrierearrangementet på historie. Der ar været en positiv tilbagemelding, men det var 
kun fra én person.  
 
Studienævnet behandlede de indstillede kandidater til underviserprisen og takkede ud-
dannelsesnævnene for deres indstillinger.  
 
3. UN-spørgsmål til undervisningsevaluering forår 2023 (beslutnings-

punkt) 
Uddannelsesnævnet har mulighed for at vælge nogle obligatoriske spørgsmål på UN-ni-
veau – ud over det obligatoriske AU- spørgsmål og evt. studienævnets obligatoriske SN-
spørgsmål. UN kan selv formulere spørgsmålene, der vil være med i alle undervisnings-
evalueringerne på uddannelsen.  
 
Obligatorisk AU-spørgsmål:  
1) ”Jeg vurderer det samlede udbytte af undervisningsforløbet som…”  
[Meget stort udbytte| Stort udbytte| Noget udbytte| Lille udbytte| Intet udbytte]  
 
Der er ingen obligatoriske SN-spørgsmål på IKS. 
 
UN har følgende spørgsmål: 

1. Det er min oplevelse, at underviseren har forsøgt at tage højde for ting, vi nævnte 
ved midtvejsevalueringen. 
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2. Jeg har deltaget aktivt og regelmæssigt i undervisningen 
3. Hvor mange timer har du typisk brugt på dette kursus/modul om ugen på forbe-

redelse, inklusiv læsegruppe og opgaver? 
 
UN besluttede at bibeholde de eksisterende obligatoriske UN-spørgsmål på evalueringen. 
 
4. Opsamling på uddannelsesevalueringsmøder (orienteringspunkt) 
AL orienterede UN om hovedpointer fra uddannelsesevalueringsmøder for BA og KA Hi-
storie og hvilke initiativer som blev drøftet på mødet: 

− Brug af Uddannelsestjekker ifm. forventningsafstemning for de nye studerende 
(se eksempler på Religionvidenskab (IKS) og Historie på KU) 

− Forskellige eksamensformer, herunder portfolio og korte opgaver.  
− Italesættelser af kompetencer, karrierevejledning samt praktikmuligheder.  
− Erhvervsspecialer eller muligheder for erhvervsrettet tilvalg og/eller et erhvervs-

rettet valgfag (jfr. teologisk feltstudie)  

Studenterstudievejlederen synes, at det kan være en god idé at bruge Uddannelsestjekker 
ift. endnu bedre at kunne sikre forventningsafstemning med de studerende. Dog gives 
meget af denne information allerede til studiepraktik, U-days og studiestartsugen og det 
er derfor usikkert, hvor stor en gevinst det kan skabe. Nogle studerende påpegede, at 
dette ville kunne ramme bredere end de fysiske arrangementer på universitetet, men det 
blev også kommenteret, at der er meget arbejde i at lave dette.  

Aftagerekspert påpegede, at det er vigtigt at have forskellige eksamensformer, særligt kor-
tere opgaver, da dette er noget som efterspørges efter universitetet.  

Der bør arbejdes med at undersøge muligheden for samarbejde med erhvervslivet og at 
skaffe kontakter til at kunne skrive erhvervsspecialer.  

5. Godkendelse og indstilling af nye studieordninger (beslutningspunkt) 
UN behandlede reviderede studieordninger i BA, BATV og KATV i Historie. Afdelingsle-
der orienterede kort om den fremadrettet proces samt tidligere behandlinger af studie-
ordningerne i uddannelsesnævnet. 
 
UN havde følgende kommentarer: 

• De studerende spurgte indtil planlægningen af eksamen på 1. semester, hvor der 
er 2 bundne hjemmeopgaver. Afdelingsleder orienterede om, at dette løses med 
eksamensadministrationen ift. at sikre tid mellem de to bundne hjemmeopgaver. 

• Derudover blev der spurgt indtil antallet af spørgsmål at vælge imellem for Bredt 
emne, hvor afdelingsleder orienterede om, at dette bliver en valgmulighed, men 
at det ikke vil stå i studieordningen. 

• De studerende forslog, at Verdens- og Danmarkshistorie 1 bliver ugradueret, så 
ikke alle fag på 1. semester er gradueret. Dette tages tilbage til arbejdsgruppen. 

• Der skal tjekkes op på titlen på faget ”Arkiver og Digitale metoder” i arbejdsgrup-
pen. De studerende er meget spændt på dette nye fag.  

• Eksamensformen for Verdens- og Danmarkshistorie 2, hvor forskellige mængder 
af forberedelsestid giver forskellige muligheder ift. forventningerne der kan sæt-
tes til de studerende. De studerende forslog 40 minutters forberedelsestid, hvilket 
arbejdsgruppen vil drøfte. 

https://bachelor.au.dk/religionsvidenskab
https://bachelor.au.dk/religionsvidenskab
https://studier.ku.dk/bachelor/historie/undervisning-og-opbygning/er-uddannelsen-noget-for-mig/uddannelsestjek/
https://studier.ku.dk/bachelor/historie/undervisning-og-opbygning/er-uddannelsen-noget-for-mig/uddannelsestjek/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/artskarriere/faa-erfaring-med-arbejdsmarkedet/erhvervsspeciale
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/artskarriere/faa-erfaring-med-arbejdsmarkedet/erhvervsspeciale
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/87500/Teologisk-feltstudie
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/87500/Teologisk-feltstudie
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• Forløbet ’Introduktion til Arkiver og Digitale Metoder’ er nu blevet fjernet fra Kil-
denært emne og erstattes med det nye 10 ECTS fag i digitale metoder på 2. seme-
ster.  

• Antallet af udbud på de forskellige valgfag vil afhænge af mængden af studerende, 
men pt. er der 3-4 udbud.  

• På 4. semester er der arbejdet med skærpelse af de faglige mål, men ikke med 
indholdene i fagene. Det samme gør sig gældende for 5. semester. 

• På KATV er der lavet et ekstra emne-fag på 5 ECTS, mens resten af tilvalget er 
sammenlæst med BA-uddannelsen.  

 
UN godkendte studieordningerne med ovenstående bemærkninger og indstiller dem til 
behandling i studienævnet i december. 
 
6. Nyt fra…  

6.1 Nyt fra afdelingsleder/fagene 

På klassiske studier har de arbejdet med fjernelse af forudsætningskrav i studieordninger.  
 
På historie har afdelingsleder, nogle VIP’er og nogle studerende holdt et møde omkring 
Verdens- og Danmarkshistorie. På mødet blev fagets indhold og undervisningsmetoder 
fremgang. 
 

6.2 Nyt fra SN-repræsentanter 
KA Historie blev godkendt af studienævnet. Afdelingsleder vil præsentere den nye kandi-
datordning for de nuværende bachelorstuderende på historie.  
 

6.3 Nyt fra de studerende 

Historie: 
Der mangler knagerækker i flere undervisningslokaler, hvilket er et problem om vinteren, 
når det bliver vådt og koldt. Fagrådet kan sende udkast til skriveri om problemstillingen, 
som UN-sekretær kan hjælpe med at videreformidle til bygningsservice. Fagrådet på hi-
storie vandt valget til studienævnet.  
 
Klassiske studier: 
Der er også blevet drøftet manglende knagerækker i undervisningslokaler.  
 

6.4 Nyt fra studievejledere 
Der har været afholdt en del arrangementer (studiepraktik i uge 43, karriearrangement på 
klassiske studier samt flere årgangsmøder), som alle er gået rigtig godt og med godt frem-
møde.  
 

6.5 Nyt fra Arts Studier 
− Nyhedsbrev kan tilgås via link: https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-un-

dervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/  
− Udtalelser til afgående studerende 

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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Hvis studerende ønsker udtalelse for deres deltagelse i uddannelsesnævnet kan de sende 
navn, fødselsdag, antal år i UN, evt. andre roller i forbindelse med UN (f.eks. næstforper-
son) til UN-sekretær senest 1. januar 2023 på mail hach@au.dk. 
 
7. 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 

Evaluering af mentorordning  Foråret 2023 

 
8. Evt. 
Der var intet til eventuelt.  

 
9. Seierkildes Legat (ekstra punkt) 
Afdelingsleder præsenterede, at der søges forslag til studerende, der kan modtage Seier-
kildes Legat. Legatet kan tildeles studerende på fagene Nordisk, Litteraturhistorie, Histo-
rie og Klassiske Studier, som både er fagligt dygtige og har vist stort engagement i deres 
uddannelse og uddannelsens lokale miljø på Aarhus Universitet. Legatet kan ikke søges, 
men tildeles af fondens bestyrelse. 
Forslag og indstillinger kan sendes i fortrolighed til afdelingsleder. Frist er 1. december 
ift. at indsende forslag til afdelingsleder. Frist for indstillingen til fonden er den 12. de-
cember.  
 
Modtagerne får besked i begyndelsen af 2023, og UN vil blive orienteret om udfaldet.  
 
Mødet blev hævet 13.30. 
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