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10. Behandling af ansøgninger til aktivitetspuljen
11. Forslag til kommende møder
11.1 Forslag til kommende UN-møder
11.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN
12. Evt.
1.

Godkendelse af dagsorden, referat og opsamling
Velkommen til Signe og Sara.
UN godkendte dagsorden til dagens møde og referat fra mødet den 19. januar 2019 samt
fulgte op på referat fra mødet den 19. januar 2019.
Opfølgning:
• Frafald RV og AIS.
Materialet blev drøftet. Fagmiljøet ønsker også at få belyst frafald i forhold til karaktergennemsnit og adgangsgivende eksamen.

Tlf.: +45 8715 0000
Studiecenter.arts.aarhus@au.dk
www.au.
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•

Procedure for specialeforberedende forløb på engelsk Europa studier/Globale
områdestudier for AIS-studerende
De AIS studerende, der ønsker at følge forløbet, skal søge om forhåndsgodkendelse og
følge faget som gæstefagsstuderende. Det kan de læse mere om her, hvor fristen den 1.
april også fremgår: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/regler-og-vejledninger/meritpaaarts/
Beslutning
Annike undersøger om det er muligt at belyse frafald på RV og AIS i forhold til karaktergennemsnit og adgangsgivende eksamen.

2.

Konstituering
Ifølge forretningsorden § 7 skal UN konstituere sig på første møde efter nyvalg. Valgte
medlemmer til studienævnet (Jørn Borup og Ellen Haahr Rittenhofer) er fødte medlemmer af UN. Formand vælges blandt VIP-medlemmerne. Næstformand vælges blandt studentermedlemmerne. Formand og næstformand udgør formandskabet.
UN konstituerede sig som følger i 2019-2020:
• VIP: Jørn Borup (RV, formand), Marianne Schleicher (RV), Henrik Reintoft Christensen (RV), Mark Sedgwick (AIS), Thomas Brandt Fibiger indtræder muligvis
som suppleant for Ibrahim Elsayed (AIS) – afventer endelig beslutning.
• Studerende: Ellen Haahr Rittenhofer (AIS, næstformand, AIS), Christian E. Sørensen (RV), Mette Petry Hjorth (RV), Signe Lindhardt Astrup (RV), Sara Puntervold Kristensen (AIS) indtræder som suppleant for Niels Kroman Bøttcher (AIS),
der er på udlandsophold.
• Faste observatører: afdelingskoordinator, studentervejledere fra uddannelserne,
SNUK-referent.

Beslutning
Afdelingsleder undersøger om Thomas Fibiger kan indtræde som suppleant for Ibrahim
Elsayed.

3. Nyt fra fagene
Opsamling, drøftelse af praksis for Studium Generale i SN, IKS
SN´s opsamlingspapir blev kort drøftet. RV er meget glade for Studium Generale da
der er en god kombination mellem det videnskabsteoretiske og det fagnære. Denne
model indarbejdes nu også på AIS, der har haft udfordringer i forhold til placeringen
af faget. De studerende er generelt meget positive over for Studium Generale.
Status på tilvalg
Efter drøftelser i såvel studienævn på IKK og IKS og en behandling i fakultetets uddannelsesudvalg har fakultetsledelsen besluttet at sætte gang i udviklingen af 15 nye
tilvalg. Se fakultetsbeslutning om den fremtidige tilvalgsportefølje. 5 af de nye tilvalg er

forankret på IKS – Global Challenges, Kønsstudier, Sociologi, Humanistisk organisationsudvikling og Humanistisk teknologiudvikling. Flere tilvalg vil blive samarbejder mellem
flere afdelinger, og det er derfor ikke endelig afklaret hvilke UN, der får ansvar for de enkelte tilvalg.
Evaluering af undervisning E18 på SN-mødet den 13. februar 2019

Den generelle svarprocent for den digitale undervisningsevaluering på IKS er steget
for 6. semester i træk (nu 60%).
Udfordringer med portfolio eksamen på 1. semester dagsordensættes på et kommende SN-møde.
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Profilfaget ”Humanistisk innovation”

På 3. semester KA kan man fremover vælge mellem:
Projektorienteret forløb (30 ECTS)
Profilfag (20 ECTS) + Specialeforberedende forløb (10 ECTS)
Internationale valgfag (30 ECTS)
Formålet med faget er at sætte den studerende i stand til at udvikle konkrete løsningsforslag, hvor den studerende på et humanistisk, ansvarligt og analytisk grundlag udfordrer
gældende forståelser og praksisser samt vurderer afledte konsekvenser af løsningsforslagene. Med udgangspunkt i en konkret, selvvalgt problemformulering lærer den studerende at tilrettelægge og deltage i kreative arbejdsprocesser. Den studerende lærer desuden at deltage produktivt i pro-blemløsende og tværfagligt samarbejde, herunder til selv
at kunne bidrage ansvarsfuldt i processer og til udvikling af løsningsforslag.
Faget blev behandlet på SN-møde den 13. februar og blev ikke godkendt i sin nuværende
form. Fagbeskrivelsen revideres og behandles på næste SN-møde den 13. marts.

Faget ”Videnskabsteori og didaktik”
Studienævnet på IKS har behandlet og godkendt en studieordningsændring vedr. faget ”Videnskabsteori og didaktik”, der tilbydes de studerende med rammeudvidelse.
Ændringerne er foretaget i forhold til fagets formål, faglige mål og prøveform.
Opfølgning på møde med censorerne og problematikken omkring 12-taller

Det er tidligere blevet bemærket at mange specialer får 12 på religionsvidenskab. Problematikken blev vendt på møde med censorer. Det er de studerendes indtryk, at der er gået
inflation i 12-tallerne. Som studerende oplever man at underviserne ikke er helt enige om
hvad der kan udløse et 12-tal. Opfordring fra de studerende om at man i fagmiljøet drøfter
definitionen. Jørn dagsordensætter
Tvivlen skal komme den studerende til gode, det gør ofte at den høje karakter vælges.

Beslutning

Afdelingsleder sikrer at udfordringer med den praktiske afvikling af portfolio eksamen
dagsordensættes på et kommende SN-møde.
Afdelingsleder dagsordensætter 12-tals problematikken på medarbejdermøde den 21. februar 2019.

4. Nyt fra fagrådene
RV: Nyt FU er nedsat med Christian Egelund Sørensen som formand og Mette Petry som
næstformand. Der arbejdes på at finde årgangsrepræsentanter.
AIS: Der var forvirring i forhold til hvornår hoveddokumentet skulle afleveres på arabisk
eksamen på 1. semester. På det udleverede ark stod der man skulle aflevere hoveddokumentet i Digital eksamen som det første, når eksamen er gået i gang. Teknisk var det for
flere studerende først muligt efter en time.
De studerende har været meget glade for den skriftlige feedback, der blev givet på faget
Historie og politik på AIS.
De studerende er af og til i tvivl om, hvor de kan finde den skriftlige feedback. Opfordring
til underviserne om tydeligere at informere de studerende, hvor de kan finde eventuel
skriftligt feedback.
Afdelingskoordinator Simon er i gang med at samle erfaringer omkring feedback ind fra
underviserne.
Der har været et tilfælde med en studerende, der ikke kunne komme på udlandsophold
pga. sygdom. Den studerende skal ikke betale for undervisningen, men skal gå til eksamen.
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Beslutning
Annike følger op med UVAEKA i forhold til arabisk eksamen på 1. semester.
Svar fra UVAEKA: Tilsynet laver fremmøde i løbet af den 1. time og de studerende kan
derfor ofte ikke aflevere før efter 1 time. UVAEKA husker dette fremadrettet og ændrer
deres procedurer og kommunikation til de studerende.

5.

Nyt fra studievejlederne
RV: KA-intro er afholdt. Tilvalgsdag holdes den 21. februar. U-days afholdes d. 28. feb-2.
marts. Årgangsmøder er under planlægning
AIS: Det samme. Der udover planlægges et møde for 6. semester om BA-projektet. Mødet
skal også fungere som ”reklame” for kandidatuddannelsen.

6.

Nyt fra Arts studier
• Orientering om uddannelsesevaluering af Religionsvidenskab BA og KA i 2019
Arts kvalitetspraksis er udfoldet her, hvor modellen for uddannelsesevaluering også findes.
• KA TV religion, korrekturlæsning i perioden 1.-12. marts.
• Nyhedsbrev fra Arts Studier, januar 2019
• Ny praksis omkring referater fra UN-møder
o Referater fra UN-møder gøres fremadrettet offentligt tilgængelige.
Ifølge forretningsorden §13 udelades forhold vedrørende enkelpersoners personlige og økonomiske forhold det offentliggjorte referat.
o Skriftlig godkendelse af UN-referater inden for 14 dage efter UN-mødet
UN-sekretæren udsender inden for en uge efter UN-møderne et foreløbigt referat, der er godkendt af UN-formand/UN-næstformand. UN-sekretæren tager herefter imod rettelser til referatet og udsender godkendt referat inden
for 14 dage efter UN-mødet.

Beslutning
UN godkendte den nye procedure for godkendelse af referater fra UN-møder.
7.

Opfølgning på aftagerfora/karrierearrangement v. Simon og RV studievejledere
25. april afholdes et karrierearrangement for nuværende studerende, hvor alumner og aftagere deltager. Opfordring om at underviserne er med til at tale arrangementet op. Der
laves et lignende arrangement for AIS i efteråret.
Alumnenetværk for RV på LinkedIn er under udvikling.

8. Drøftelse omkring anonymisering af afleverede opgaver
UN drøftede på, hvilke discipliner det giver mening at anonymisere eksamener. Det er oplagt de steder, hvor eksamen er en bunden hjemmeopgave og på skriftlige eksamener under tilsyn.
Generelt kunne det være godt at opfordre til at studerende ikke skriver navn på eksamen.
God idé at anonymisere, alle prøver bør være anonyme også de, der har ekstern censur.
Beslutning
Afdelingsleder melder ind til UVAEKA, hvilke eksamener der skal kunne afholdes anonymt.

9.

Eksamen på AIS
Ubehagelig oplevelse for mange studerende omkring eksamen på 5. og 7. semester da der
var meget stor forskel på den forventningsafstemning, der var lavet inden eksamen og
selve afholdelsen af eksamen.
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Beslutning
Afdelingsleder drøfter de studerendes oplevelse med faglæreren.

10. Behandling af ansøgninger til aktivitetspuljen
UN har til dagens møde modtaget en ansøgning til aktivitetspuljen, som råder over
20.000,- kr. i kalenderåret 2019. Der er indtil nu uddelt kr. 12.766,-.
1. En ansøgning fra Simon Nygaard, tilskud til ekskursion til nordøst Fyn for 5o studerende. Der er ansøgt om kr. 2.550,-.
Ansøgningen blev ikke godkendt af UN, da deadline for ansøgninger til foråret 2019 er
overskredet. Det bemærkes desuden at det ikke fremgår tydligt af ansøgningen, hvordan
ekskursionen er relevant for dette UNs studerende.
Beslutning
SNUK giver underviser besked om nævnets beslutning.

11. Forslag til kommende møder
11.1 Forslag til kommende UN-møder

Forslag til punkter til UN-møde den 20. marts 2019
• UN spørgsmål i den digitale evaluering – nye eller genbrug?
• Status på indstilling af ændringer i studieordning RV BA
Forslag til punkter til UN-møde den 24. april 2019
• Årlig status og uddannelsesevaluering (datapakker og handleplaner)
• Drøftelse af studiemiljøundersøgelse
• Drøftelse af beskæftigelsesundersøgelse
• Drøftelse af årsberetning fra censorformandskaberne
Forslag til punkter til UN-møde den 15. maj 2019
• Årlig status og uddannelsesevaluering (datapakker og handleplaner)
• Drøftelse af studiemiljøundersøgelse
• Drøftelse af beskæftigelsesundersøgelse
• Drøftelse af årsberetning fra censorformandskaberne
• Mødeplan for E19
Forslag til punkter til UN-møde den 19. juni 2019
• Drøftelse af spørgsmål til efterårets undervisningsevaluering

11.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN
•

Udfordringer med afvikling af portfolio eksamen.

12. Evt.
Ingen bemærkninger.
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