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Mathilde Kjærgaard, Ellen Rittenhofer, Christian Sørensen, Simon Halle, Henrik Christensen, Mads Faurholdt, Thomas Fibiger, Christian Hansen (referent)

Referat

Uddannelsesnævn
Religionsvidenskab og
Arabisk- og Islamstudier

Godkendelse af dagsorden
Jørn flyttet punkt 7 op som første punkt på dagsordenen. Dagsorden blev godkendt

Dato: 12. juni 2019

2.

Opfølgning fra sidste UN-møde
• Jørn vil gerne give en introduktion til sprogpræsentationen i november.
• Ift. punktet om at give inspiration til BA-projekt ideer blev det på afdelingsmødet
drøftet, at det var vigtigt, at det ikke blev for institutionaliseret, men skal køre
mere uformelt, hvor den studerende kan opsøge den information, hvis de ønsker
det.
• Thomas og Ibrahim tager sig af evalueringen af udlandsophold via Blackboard
med undtagelse af sprogkurset, som evalueres individuelt.
• Simon har fået opgaven med at opdatere hjemmesiden ift. karriereprofiler. Morten sender navneforslag til Simon.
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3.

Nyt fra fagene
• Marianne Schleicher bliver afløst af Marianne Fibiger i UN efter sommerferien.
• Ibrahim kommer tilbage fra udlandsophold og erstatter Thomas, som skal på
forskningsophold.
• Jørn fortalte, at større arrangementer, som før ville være afdækket af aktivitetspuljen, stadig vil blive behandlet i UN.
• Henrik har forslået, at der skal afholdes en dag sammen med fagrådet, hvor man
lærer hinanden bedre at kende og kan drøfte de forskellige ting, som rør sig i fagrådene.
o UN synes, at dette var en god idé.
o Simon forslog, at arrangementet skulle lægge inden uddannelsesevalueringen på Religionsvidenskab i oktober, så evalueringen kunne blive drøftet på et sådant møde.
o Jørn undersøger nærmere ift. lokale og tidspunkt.
• Studieordninger kan ændres efter fuldt gennemløb, hvilket kandidaten for Arabisk- og Islamstudier, hvis det bliver godkendt af prodekanen.
o Her ønsker man at ændre fagtitlen for ”Arabisk til videnskabelig brug” til
”Anvendt arabisk”
o Thomas fortalte, at de studerende har efterspurgt mere islam på kandidatuddannelsen.
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De studerende spurgte, om der ikke kan arbejdes med beskrivelserne i
studieordningen. Dette er muligt, hvis der skal arbejdes med en ny studieordning.
o UN kom frem til, at kommunikationen til de studerende er meget vigtige
ift. at formidle det faglige indhold af kandidatuddannelsen.
o De forskellige seminarer, som udbydes kan ses i kursuskataloget.
Marianne stillede spørgsmål omkring formalia for synopsis. Christian fortalte, at
der ikke er nogle formelle krav til synopsis som standard i studieordningen.
o Jørn forslog, at punktet tages op på et afdelingsmøde eller et andet UNmøde.
o

•

4.

Nyt fra fagrådene
• Religionsvidenskab
o Fagrådet har ikke mødtes på grund af sommerferie.
• Arabisk- og islamstudier
o Fagrådet har drøftet de to tematikker, men forslår, at drøftelsen tages op,
når det også har været drøftet i Religionsvidenskabs fagråd.
o Der har været problem med et eksamenssæt fra 2. semester, hvor der var
manglende information i eksamenssættet på grund af printerfejl.
 Christian undersøger, hvem der står for udlevering af eksamenssæt til stedprøver.
o Der bliver afholdt et fagrådsmøde i slutningen af juni, hvor dem der har
været på udlandsophold vil deltage.

5.

Nyt fra studievejlederne
• Arabisk- og Islamstudier
o Bachelor kick-off møde på 6. semester, hvor der mødte 7 studerende op.
• Religionsvidenskab
o Der har ikke været afholdt arrangementer siden sidst.
o Der har været flere henvendelser for kommende studerende på BA.

6.

Nyt fra Arts studier
• Der bliver sendt valgfagsskabeloner ud for forårssemestret 2020, som skal være
udfyldt i medio september.

7.

Godkendelse af intro-program for Arabisk- og Islamstudier
• Cheftutorerne Mathilde Bøgelund Kjærgaard og Mads Peter Faurholt præsentereret intro-uge programmet for Arabisk- og Islamstudier.
• Det er en god blanding af sociale og faglige arrangementer i løbet af dagen. Derudover er der enkelte aftenaktiviteter.
• En udfordring er, at der ikke længere må modtages sponsorater for Danske Magister, så man er ved at undersøge alternative muligheder for at søge penge. Mathilde og Mads fortalte, at man plejer at få 1500 kr. fra Dansk Magisterforening
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•

•

Jørn fortalte, at aktivitetspuljerne er blevet lagt tilbage til afdelingslederne på
grund af flere administrative udfordringer. Han fortalte, cheftutorerne gerne
måtte kontakte ham ift. at sponsorere mindre beløb til rusugen.
UN godkendte programmet.

8. Portfolio-prøver
Punktet behandles sammen med punkt 12.
9.

Mødeplan for UN i efterårssemestret 2019.
UN vedtog følgende mødeplan til efterårssemestret:
• 28. august skal udvides fra 8-14 (der skal bestilles sandwich til mødet).
o Arabisk- og islamstudier mødes kl. 10.00 for sig selv i stedet.
• 25. september (08.00-15.00 pga. dag sammen med fagrådene)
• 23. oktober 08-10
• 27. november 13-15.30
• 18. december 08-10

10. Udvælgelse af studerende og VIP’ere til uddannelsesevalueringsmøde
•
•
•
•
•

Simon forslog, at der rekrutteres blandt instruktorerne og tutorerne ift. finde 6
studerende til formødet. Dette forslag blev godkendt af UN.
UN forslog, at der peges på Ea og Christian ift. studenterrepræsentanter til evalueringsmødet.
Jørn forslog, at det bliver Henrik Reintoft, Marianne Fibiger og Marianne
Schleicher som deltager, som VIP repræsentanter under formødet.
Simon undersøger med Annike ift. om det er nok ift. at RV ikke har en fagkoordinator. D
Jørn fortalte, at følgende aftagere er fundet ift. at læse rapporten:
o Michaela Bock Pedersen
o Thomas Thomsen
o Jesper Østergaard
o Anne Lykke Dixsgaard

11. Censorårsberetning
Punktet blev udskudt til evaluering.

12. Lektionsplan for religionspsykologi
•

•

•

Jørn, Uffe og Henrik har været på et seminar for undervisere, som har studerende
på 1.semester, især ift. at fastholde de studerende. Derudover er der lavet et katalog på ARTS ift. fastholdelsesinitiativer.
Henrik ønsker, at de studerende for start bliver trænet i at skrive og at disse
skriftlige bidrag, som laves hver uge skal indgå som bilag til eksamen for at
”tvinge” de studerende til at lave de små opgaver.
Christian vil undersøge om det er mulighed for at gøre det til et krav, at spørgsmålene som stilles til hver undervisningsgang, skal indgå som bilag til eksamen.
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•

Christian hører optag, om der er mulighed for at sende en ekstra side med til de
studerendes optagelsesbrev, som er specifikt for afdelingen.
Simon laver en mappe med de forskellige dokumenter, som er blevet drøftet ift.
protfolio-eksamen. Både Henriks papir, Christians svar til protfilio-eksamen og
den juridiske begrundelse for portfolio fra juni nyhedsbrevet skal lægges i mappen.

13. Forslag til kommende møder
13.1 Forslag til kommende UN-møder
13.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN
14. Evt.
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