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Møde den: 15. maj 2019 kl. 8.00-10.00 
Lokale 515, Bygning 1451 
Uddannelsesnævnsmøde Religionsvidenskab og Arabisk- og Islamstudier  
 

Referat 

 
Deltagere:  
Undervisere: Jørn Borup (afdelingsleder, RV), Henrik Reintoft Christensen (RV), Mark 
Sedgwick (AIS), Marianne Schleicher (RV) 
Studerende: Ellen Haahr Rittenhofer (AIS), Mette Petry Hjorth (RV), Sara Kristensen 
(AIS), Signe Lindhardt Astrup (RV), Christian E. Sørensen (RV) 
Observatører: Morten Bjørnsen (studievejleder AIS), Ea Skaaning Andersen (studievejle-
der RV), Emma Skov (studievejleder RV), Christian Hansen (Arts Studier, referent), Mor-
ten Hvas (cheftutor RV) og Karen Rask Pedersen (cheftutor RV) 
 
Fraværende: Thomas Brandt Fibiger (AIS), Simon Balle (afdelingskoordinator) 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Mødet blev startet med punkt 11, men ellers blev dagsorden godkendt. 
 
2. Opfølgning fra sidste UN-møde 

• Det er desværre ikke muligt at undersøge om folk fra U-days har søgt ind på stu-
diet ud fra den tilgængelige data i Power BI.  

• Rettelser til referatet fra april-mødet. Latin og arabisk skal køre fast og ikke latin 
og hebraisk.  

 
3. Nyt fra fagene 
Jørn fortalte: 

• Grammatikkursus 
o Der har været afholdt et møde med en repræsentant fra FOF. Det blev af-

talt, at der som forsøgsordning skal afholdes et grammatikkursus på 40 
timer i januar. Det er delvis grammatik og akademisk skrivning. Kurset 
vil både henvende sig til alle afdelingens studerende.  

o Studievejlederne foreslog, at det blev reklameret for kurset til de nye stu-
derende. Det kunne evt. gøres i sprogoplægget i november.  

• Portfolio-speciale 
o Studienævnet har haft emnet op omkring længden af portfolio-speciale 

på Religionsvidenskab, da de mener at sideantallet er lavt.  
o Underviserne mente ikke, at muligheden skal åbnes op for ordinære stu-

derende, men skal bevares som mulighed for de 4+4 studerende.  
o Henrik synes, at der skal skrues op for sideantallet, hvis tilbuddet skal åb-

nes for almindelige studerende, men synes ikke at tilbuddet skal åbnes op 
for almindelige studerende.  

o Det blev forslået, at inddrage de ph.d. studerende i diskussionen til næste 
UN-møde, da de ikke var repræsenteret på dagens UN-møde. 
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• Studie-cafe med propædeutik 
o Teologi afholder 1 gang om ugen studiecafe, hvor de studerende kan få 

hjælp med deres propædeutik. Dette har medvirket til at få nedsat deres 
første årsfrafald. 

o Jørn spørger om det er noget, som skulle afprøves for afdelingens stude-
rende.   

o Christian fortalte, at flere studerende fra religionsvidenskab har deltaget i 
teologis studiecafe.  

o De studerende synes, at man skal lave sin egen studiecafe.  
o Det blev besluttet, at der laves en forsøgsordning næste år, hvor afdelin-

gen vil ansatte nogle religionsvidenskabsstuderende til at drive cafeen.  
Jørn undersøger nærmere, hvordan det kan gøres i praksis og søger in-
spiration hos afdelingsleder for teologi.  

• Bachelorprojekter, specialer og erhvervsspecialer 
o Jørn vil nedsætte en arbejdsgruppe som vil arbejde med dette emne.   
o Henrik fortalte, at der havde været et forsøg, hvor en underviser havde 

forslået nogle forskellige idéer til bachelorprojekter, som de studerende 
kunne vælge. Dette havde ikke lykkes, da mange studerende hellere ville 
skrive et selvstændigt projekt.  

o Jørn spurgte de studerende om de ville være interesseret i en sådan ord-
ning. Den ville være på frivillig bases, både for studerende og ansatte.  

o De studerende synes, at det er en god ide, men at det er vigtigt at få det 
italesat korrekt. Det er også vigtig at have flere interessefelter, så der er 
noget til de forskellige emner de studerende er interesseret i.  

o Marianne mente, at man skal passe på med ikke at tage selvstændigheden 
fra de studerende ift. ”at give dem” problemformuleringer.  

o Ideen vil blive taget op i lærergruppen, men hvis der ikke er modstand, 
vil det blive prøvet som forsøgsordning.  

 
4. Nyt fra fagrådene 
Fagrådet på religionsvidenskab: 

• Fagrådet har skiftet bank til Djursbank, da der har været problemer med Nordea. 
• Der er ved at blive arrangeret ekskursioner og undervisningsoplæg. De stude-

rende planlægger arrangementerne selv, men kan få hjælp af Jørn, hvis nødven-
digt.  

• Der har været en vellykket ekskursion til Lübeck.  
• Fagrådet har drøftet forslaget om at oprette en hjemmeside med ekstra frivilligt 

læsemateriale. De synes forslaget ville være overflødigt.  
• I forhold til at få studerende til at deltage ph.d. forsvar forslog de, at der kunne 

sendes invitationer ud på Blackboard. 
• Der er nedsat en arbejdsgruppe ift. studieteknik og planlægning, som vil komme 

med anbefalinger til UN i efteråret.  
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Fagrådet på arabisk- og islamstudier: 
• Ift. at invitere de studerende til ph.d. forsvar forslog fagrådet, at undervisere 

kunne fortælle i undervisningen, når der var forsvar, som de tænkte de stude-
rende ville være interesseret i at deltage i. 

• Ekstra feedback på 2. semester har virket efter hensigten. Det er blevet modtaget 
positivt af de studerende.  

• Ellen spurgte til, hvordan udlandsopholdets evaluering finder sted? Morten for-
talte, at der normalt evalueres en mundtlig og skriftlig evaluering på et årgangs-
møde. Morten undersøger, hvad der er af muligheder i år og fremadrettet. Chri-
stian nævnte, at Peter Thuborg er god at kontakte i den forbindelse.  

 
5. Nyt fra studievejlederne 
Religionsvidenskab: 

• Der har været afholdt karrierearrangement, hvor 44 studerende deltog. Der har 
været god feedback til arrangementet (RV). 

Arabisk- og islamstudier: 
• Der skal afholdes et bachelor kick-off møde for første gang (AIS). 
• AIS vil afholde et karrierearrangement i efteråret.  

 
6. Nyt fra Arts studier 

• Orientering om aktindsigt   
Christian orienterede om aktindsigtssagen fra Omnibus vedrørende ekstra prøveforsøg.  
 
7. Portfolio-prøver 
Punktet blev udskudt til næste møde. 
 
8. Godkendelse af handleplaner på Arabisk- og Islamstudier 
Kommentarer fra UN: 
Bacheloruddannelsen i Arabisk- og Islamstudier: 

• Morten, Jørn og Simon skal indskrives som initiativtager ift. at opdatere hjemme-
siden med karrieremuligheder. Tidsfristen vil være løbende. 

• Spørgsmål i studiestartsprøven om motivation kunne også implementeres på BA i 
religionsvidenskab. Mark synes, at der skal følges op på resultaterne.  

• Implementering af gendannelse af studiegrupper skrives ind i handleplanen. Det 
vil ske i slutningen af 1. semester.  

 
Kandidatuddannelse i Arabisk- og islamstudier: 

• Det med lille niveauforskel mellem BA og KA ift. arabisk sprogniveau kan tydelig-
gøres på kandidatinfomødet.  

• Morten, Jørn og Simon skal indskrives som initiativtager ift. at opdatere hjemme-
siden med karrieremuligheder. Tidsfristen vil være løbende. 

 
UN godkender de to handleplaner og Jørn reviderer handleplanerne ud fra kommenta-
rerne.  
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9. Godkendelse af handleplaner for Religionsvidenskab 
Kommentarer fra UN: 
Bacheloruddannelsen i Religionsvidenskab: 

• Jørn fortalte, at førsteårsfrafaldene bølger mellem 15-25 %.  
• Uddannelsestjek bliver ikke med garanti implementeret på Religionsvidenskab. 

Det skal rettes til ”muligvis” i handleplanen. 
• Studievejledningen fortalte, at de kan komme med nogle anekdotiske fortællinger 

om frafald, som ville kunne inddrages i rapporten.  
• Under punkt 3 skal det uddybes, hvad der menes med redskaber. Det skal slettes 

det med at studieteknik og redskaber introduceres i rusugen. 
• Forslag om at indskrive at skabelon om læringsmål bruges af undervisere. Mari-

anne sender skabelon til Jørn.  
 
Kandidatuddannelsen i Religionsvidenskab: 

• Til næste evaluering skal der være et spørgsmål ift. hvilke lokaler det er som er 
dårlige.  

 
10. Mødeplan for UN i efterårssemestret 2019.  
Punktet blev udskudt til næste møde. 
 
11. Evaluering af studiestart 2018 og godkendelse af intro-uge programmer 

for Religionsvidenskab 2019 
• Morten Hvas og Karen Rask Pedersen deltog under punktet. De fortalte om de 

overordnede retningslinjer for programmet. Derefter blev programmet gennem-
gået. 

• Cheftutorerne efterspurgte en liste over de nye undervisere i Religionshistorie til 
et oplæg den 29. august i intro-ugen. Jørn fortalte, at det er Marianne Qvortrup 
Fibiger, Jens Peter Schjødt, Hans Jørgen Lundager Jensen, Marianne Schleicher, 
Ben Purzycki. Desuden spurgte cheftutorerne om de kunne få navnene på in-
struktorerne også.  

• Jørn synes, at det skal hedde studiestartsprogram i stedet for rusuge. Det er for at 
signalere, at det er en del af de nye studerendes studiestart, hvor der er fokus på 
de faglige. 

• Jørn synes, at der i evalueringen skal spørges ind til de faglige arrangementer, så 
der bruges de samme spørgsmål til Religionsvidenskab som på Arabisk- og Islam-
studier.  

• Studievejledningen vil også gerne have et spørgsmål i evalueringen. 
 
Uddannelsesnævnet godkendte programmet.  
 
12. Evaluering af projektorienteret forløb (skriftlig orientering) 
På baggrund af beslutning af Udvalget for uddannelse på AU har Udvalget for uddannelse 
på Arts (UFA) besluttet, at projektorienteret forløb fra efteråret 2018 og frem skal evalue-
res skriftligt af både de studerende og projektværterne.  
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På grund af, at der kun er 1 respondent er det blevet besluttet, at punktet ikke behandles i 
UN, men materialet kan læses, hvis man er interesseret.  
Fremadrettet vil evalueringerne af projektorienteret forløb skulle behandles i uddannel-
ses- og studienævnene sammen med de øvrige undervisningsevalueringer.  
 
13. Forslag til kommende møder 
13.1 Forslag til kommende UN-møder 

Forslag til punkter til UN-møde den 19. juni 2019 
• Drøftelse af spørgsmål til efterårets undervisningsevaluering 
• Godkendelse af intro-uge programmer 

 
13.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 
 
14. Evt. 
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