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Møde den: 23. oktober 2019 kl. 08.00-10.00  
Bygning 1481, lokale 324 
Uddannelsesnævnsmøde Religionsvidenskab og Arabisk- og Islamstudier  
 

Referat 

Deltagere: 
Undervisere: Jørn Borup (afdelingsleder), Marianne Fibiger 
Studerende: Mette Petry, Signe Lindhardt Astrup, Emma Skov, Ellen Rittenhofer  
Observatører: Morten Bjørnsen (studievejleder), Christian Hansen (referent), Mads Faur-
holt (cheftutor), Ea S. Andersen (studievejleder) 
 
Fraværende: Mark Sedgwick, Henrik Christensen, Christian Sørensen, Ibrahim Elsayed 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt med den ændring, at punkt 9 blev behandlet først. 
 
2. Opfølgning fra sidste UN-møde 
Det er ved at blive undersøgt om muligheden for at få instruktorundervisning på arabisk 
melleniveau 1 fra efteråret 2020.   
I forhold til faget ”Teori og metode” på kandidatuddannelsen har der været afholdt møde 
med de forskellige undervisere på faget. Modellen er blevet, at studerende fra Religionsvi-
denskab og Arabisk- og Islamstudier starter hver for sig, for derefter at samles fælles i den 
anden del af kurset.  
 
3. Nyt fra fagene 
Stillingen for nordisk religion er udskudt til 2021.  
På BA Arabisk- og Islamstudier er der 5 studerende, som ikke har bestået studiestartsprø-
ven. På BA Religionsvidenskab er der 1 studerende, som ikke har bestået studiestartsprø-
ven. På kandidatuddannelserne er der henholdsvis 6 studerende for Arabisk- og Islamstu-
dier og 23 for Religionsvidenskab 
 
4. Nyt fra fagrådene 
Religionsvidenskab: 
Der var 4 nye studerende, som deltog til mødet. Der vil blive afholdt generalforsamling til 
næste møde, hvor der skal findes en ny kasserer. Desuden vil der blive drøftet, hvem der 
skal være henholdsvis UN og SN-repræsentant for næste år.  
Derudover er de i gang med at kontakte andre fagråd ift. at drøfte problemstillingerne 
omkring intern bedømmelse. 
Der er ved at blive lavet nogle statistik arrangementer, hvor studerende kan komme og 
blive klogere på statistik.  
Der er ved at blive arbejdet med at skabe nogle dagsarrangementer til forskellige destina-
tioner. Det forventes, at arrangementerne er i Aarhus og omegn. Det vil være primært 
egenbetaling, som vil drive arrangementerne. Afdelingen vil evt. kunne støtte med sym-
bolske beløb. 
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Arabisk- og islamstudier: 
Der var 2 nye studerende, som deltog til mødet.  
Der har været problemer for 1. semesterstuderende ift. at en underviser ikke vil udlevere 
power-point slides. UN forslog, at der på et lærermøde kunne tages drøftelsen op omkring 
brugen og udleveringen af slides fra undervisningen. Afdelingsleder Jørn Borup oriente-
rede om, at dette vil blive taget op på næste lærermøde.  
Der er problemer på 3. semester, at nogle studerende ikke kan nå at gennemføre mundtlig 
arabisk eksamen, da deres udlandsophold påbegynder inden eksamen starter. Eksamen 
er i år skemalagt i uge 4. Christian Hansen tager kontakt til UVAEKA ift. at gøre opmærk-
som på problemstillingen og ser om der kan findes en løsning.  
Det er op til overvejelse at lave en fælles facebook-side på tværs af semestrene.  
Evaluering af udlandsophold mangler og vil blive behandlet på næste møde.  
 
5. Nyt fra studievejlederne 
Religionsvidenskab: 
Der er studiepraktik i uge 43, hvor gymnasieelever besøger universitetet.  
Der har været introduktion til de forskellige propædeutiske forløb og originalsprogsop-
gave. Der har i den forbindelse være nogle problemer ift. præsentationerne og, hvordan 
sværhedsgraden er imellem de forskellige sprog. Afdelingsleder Jørn Borup tager dette op 
på et fast lærermøde.  
 
Arabisk- og islamstudier: 
Alle studerende får deres 1- prioritet ift. udlandsophold.  
Der har været afholdt studiegruppeworkshop, hvor 4 studiegrupper deltog.  
Studiepraktik starter torsdag i uge 43. 
Derudover er der ved at blive planlagt tilvalgsmøde og møde med alumner.  
 
6. Nyt fra Arts studier 

• Nyhedsbrev oktober 
o Alle valgfag er synlige i kursuskataloget fra 1. oktober 2019. 
o Summer University udbud er synlig i kursuskataloget 1. november 2019.  
o Inviation til karriereseminar (se vedhæftet invitation) 

• Valg på AU 2019 
• Ændring af prøvebeskrivelse for religionshistorie med fænomenologi og propæ-

deutik 2.  
o På religionshistorie med fænomenologi er forudsætningskravet om un-

dervisningsdeltagelse fjernet, og på propædeutik er pensumreduktion 
blevet fjernet. Grunden var, at de to eksaminer ikke levet op til retnings-
linjerne for eksamen på ARTS.  

 
7. Opdatering fra fællesdag mellem studenterforeninger, fagråd og UN på 

Moesgaard 
De studerende synes, at det havde været godt. De studerende forslog, at teologi kunne in-
viteres med, da der er mange fagnære relationer mellem teologi og religionsvidenskab. 
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Alle var enige om, at det var godt at der var blevet nedsat en foreningskoordinator, som 
vil være en ph.d. studerende. Lige nu er det Anne Mauritsen.  
Uddannelsesnævnet besluttede, at dette skal være et årligt arrangement.  
Det blev besluttet, at fagrådet til næste gang drøfter om de er interesseret i at deltage i Re-
ligion på tværs.  
 
8. Bevillinger til arrangementer 
Der er i år blevet bevilget til følgende arrangementer: 

• 8.000 kr. til Lübeck (Religionsvidenskabsstuderende og –undervisere) 
• 1.000 kr. til arabisk- og islamstudiers studiestart til et moskebesøg 
• 2.000 kr. til SIR til et Bollywood-arrangement 
• 2.000 kr. til Orientalisten (Arab Film festival) 

 
UN har modtaget følgende ansøgning:  

• Dække transportudgiften til ekskursion til Sree Sithy Vinayakar templet i Herning 
i forbindelse med undervisning i Hinduisme og buddhisme. Prisen er 3.890 kr. 
for bustransport tur/retur.  

 
Uddannelsesnævnet besluttede: 

• at godkende ovenstående ansøgning. 
• at man kan få 100 kr. til vin til oplægsholdere til faglige arrangementer.  

 
9. Evaluering af studiestartsuge  
Arabisk- og islamstudier: 

• Cheftutor Mads Faurholt deltog under punktet. 
• Overordnet har der været god feedback fra evalueringerne. Det er blevet rost, at 

der er stor fokus på dagsarrangementerne.  
• Der har ikke manglet penge til arrangementerne, da man har fået visse arrange-

menter billigere og fået støtte fra UN.  
• Mentorordningen er blevet startet op og den vil blive evalueret løbende og givet 

information til UN løbende. Rammerne for, hvad mentorordningen drøfter på 
møderne er frie, så det er op til de enkelte grupper at finde ud af, hvad de ønsker 
at drøfte. Alle studerende har fået tilbuddet.  

• UN synes, at velkomstbrevet og programmet for arabisk- og islamstudier giver 
god information. Det er noget, som tutorerne på Religionsvidenskab kunne over-
veje at lade sig inspirere af.  

• Det blev noteret, at der skal sættes mere tid af til IT-introduktion næste år.  
• Det blev aftalt, at Jørn Borup tager kontakt til studiestartskoordinatorer ift. at 

nye cheftutorer får adgang til tidligere års evalueringer.  
 
Religionsvidenskab: 

• Der skal sættes mere tid af til IT-introduktion næste år. Forslag om 45 minutter i 
stedet for 30 minutter. 
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• Der er et problem, at man ikke mødes på tværs af tutorgrupperne i introugen. Det 
er noget, som er blevet nævnt i flere år i evalueringerne. Det skal der være flere 
arrangementer, som man bryder med i intro-ugen.  

 
10. Undervisningsevaluering 
På sidste møde blev det aftalt, at de obligatoriske UN-spørgsmål skulle tages op til drøf-
telse.  
 
De obligatoriske UN-spørgsmål er: 

• Undervisningsforløbet har bidraget til at forbedre mine færdigheder i at håndtere 
problemstillinger inden for fagområdet. 

• Kursusmaterialet gav god mening i forhold til det, vi skulle lære 
• Jeg har forberedt mig grundigt til undervisningen. 

Derudover er der det obligatoriske AU-spørgsmål: 
• Jeg vurderer det samlede udbytte af undervisningsforløbet som: 

 
Derudover blev det aftalt, at der skulle nedskrives nogle principper for afdelingen ift. un-
dervisningsevaluering samt omkring rotationsordningen. Vedhæftet er reglerne nedskre-
vet i evalueringspolitikken for undervisningsevaluering samt et forslog til en rotationsord-
ning.  
Det er ligeledes blevet ønsket, at UN drøfter om bilagene til evalueringer (kommentarerne 
for de studerende) skal sendes med til UN eller ej.  
 
Punktet blev udskudt til næste møde.  
 
11. Proces for studieordningsændringer 
Arts har strategisk prioriteret stor bredde i udbuddet af uddannelser, balanceret ved en 
beslutning om at arbejde med visionsbårne og bæredygtige studieordninger. For at sikre 
at flest muligt af fakultetets ressourcer anvendes på kerneopgaver forbundet med et bredt 
uddannelsesudbud, blev det med uddannelseseftersynet besluttet, at studieordningsæn-
dringer og studieordningsrevisioner kun vil kunne godkendes efter en studieordnings 
fulde gennemløb. Undtaget herfra er deciderede fejl, som bør rettes af hensyn til de stude-
rendes retssikkerhed. 
 
Efter en studieordnings fulde gennemløb kan uddannelsesnævnene indstille forslag til 
ændringer i de eksisterende studieordninger, da fakultetsledelsen samtidig ønsker, at ud-
dannelserne på Arts er tidssvarende og udvikler sig i takt med ny didaktisk indsigt, ny 
forskning, nye tekniske muligheder og ikke mindst de studerendes evalueringer og ud-
dannelsesevalueringer.  
 
Ved enhver ændring er det vigtigt at relatere ændringen til uddannelsen som helhed, dels 
på grund af de mange interne bindinger i en studieordning, dels for at undgå hurtige lap-
peløsninger med øget risiko for manglende bæredygtighed. Til interne bindinger hører en 
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række bekendtgørelseskrav og beslutninger fra uddannelseseftersynet, som fx faglig sam-
menhæng og progression, variation i prøveformer, alignment mellem prøveformer inden 
for et semester og mellem ordinær og omprøve, tværgående samarbejder og samlæsnin-
ger, sammenhæng mellem faglige mål i enkelte fag og uddannelsens samlede kompeten-
ceprofil samt bestemmelser om censur og bedømmelsesform. Grundet disse bindinger 
kan der være tilfælde, hvor en ønsket ændring ikke ville kunne gennemføres uden en 
større revision af hele studieordningen. 
 
De foreslåede ændringer som indstilles til godkendelse skal begrundes i en øget opfyldelse 
af principperne fra uddannelseseftersynet eller faglig udvikling. Det er i sidste ende Pro-
dekanen for uddannelse på vegne af Dekanatet, der skal tage stilling til, om de foreslåede 
ændringer kan godkendes.  
 
Eventuelle forslag til ændringer skal behandles i Uddannelsesnævnene senest på novem-
ber mødet. Derefter behandles forslagene i Studienævnet i december. Ændringsforslag, 
der indstilles af Studienævnet til godkendelse, behandles derefter af Prodekanen for ud-
dannelse, der på vegne af Dekanatet skal godkende alle ændringer til studieordninger. 
Ændringer som godkendes af Dekanatet vil træde i kraft pr. 01.09.2020. Skabelonen kan 
rekvireres af uddannelsesnævnets sekretær.   
UN drøfter forslag til studieordningsændringer, som kan blive behandlet på uddannelses-
nævnsmødet i november.  
 
12. Studiestartsprøver for kandidatuddannelsen 
Med den seneste kandidatadgangsbekendtgørelse er det blevet muligt at indføre studie-
startsprøver på kandidatuddannelserne i lighed med dem, som Arts har haft på BA-ud-
dannelserne siden 2015.  
   
På baggrund af studiestartsprøven er det muligt få et mere retvisende billede af optaget på 
kandidatuddannelserne og samtidig anvende studiestartsprøven til en systematisk for-
ventningsafstemning med studerende om deres uddannelsesvalg og kommende tid som 
kandidatstuderende. Særligt i lyset af det udvidede retskrav er det interessant at følge ud-
viklingen blandt studerendes overvejelser om studievalg for kandidatuddannelserne.  
   
Arts ønsker derfor at initiere en pilotundersøgelse af, hvordan studiestartsprøven på kan-
didatuddannelserne kan tage sig ud og hvilken effekt, de vil have. Den enkelte uddannelse 
kan for optaget 2020 vælge en af følgende tre modeller: 

1. Ingen studiestartsprøve 
2. En digital udgave, der håndteres af Arts Studier 
3. Rammerne for prøven kan være som de gældende på BA-uddannelserne. Hver 

uddannelses vælger, hvilken disciplin studiestartsprøven skal tilknyttes samt hvil-
ken prøveform, der skal bruges. Prøveformerne på BA-uddannelsernes studie-
startsprøve er aktuelt undervisningsdeltagelse, skriftlig aflevering i Black Board 
eller Digital Eksamen.  
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Uddannelsesnævne på IKS bedes derfor inden udgangen af oktober melde tilbage til Stu-
dieleder, hvilken af de tre modeller, der ønskes for afdelingens KA-uddannelser.    
   
Studienævn og uddannelsesnævn vil modtage en opsamling på pilotundersøgelsen i no-
vember-december 2020.   
 
Uddannelsesnævnet besluttede: 

• At indføre model 2 på både KA Religionsvidenskab og KA Arabisk- og Islamstu-
dier. 

 
13. Proces for IV-fag E20/F21 
For Religionsvidenskab og Arabisk- og Islamstudier genudbydes ”Ethnicity, Nation and 
Religion” og ”The Minds of Gods”, mens ”Muslims in Europe” ikke vil blive genudbudt. I 
stedet vil afdelingen udbyde et fag ”Religion in Denmark” for exchange-studerende. 
De studerende gjorde opmærksom, at de vil være særligt interesseret i at ”Muslims in the 
West”. Jørn Borup vil taget fat i den pågældende underviser og hører om det skal genud-
bydes.  
 
14. Mødeplan for 2020 
UN bedes godkende mødeplan for 2020. Der er som udgangspunkt valgt den 3. onsdag i 
morgen med hensynstagen til studienævnsmøde, ferier og helligdage. 

• 22. januar kl. 08-10 
• 19. februar kl. 08-10 
• 18. marts kl. 08-10 
• 22. april kl. 08-10 
• 20. maj kl. 08-10 
• 17. juni kl. 08-10 
• 26. august 08-10 
• 16. september 08-15 (temadag med fagråd og studenterforeninger) 
• 23. oktober 08-10 
• 18. november 08-10 
• 16. december 8-10 

UN godkendte mødeplanen med kommentar om, at mødet den 22. januar rykkes til 29. 
januar.  
 
15. Forslag til kommende møder 
Der var ingen forslag til kommende møder.  
 
16. Evt. 
Der var ingen punkter under eventuelt.  
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