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 ARTS 

AARHUS UNIVERSITET 

 

 

Møde den: 27. november 2019 kl. 12.00-14.00  

Bygning 1451, lokale 515 

Uddannelsesnævnsmøde Religionsvidenskab og Arabisk- og Islamstudier  

 

Referat 

Deltagere: 

Undervisere: Jørn Borup (afdelingsleder), Marianne Fibiger, Mark Sedgwick, Ibrahim El-

sayed 

Studerende: Mette Petry, Signe Lindhardt Astrup, Ellen Rittenhofer  

Observatører: Morten Bjørnsen (studievejleder), Christian Hansen (referent), Ea S. An-

dersen (studievejleder), Kristine Ørnsholt (afdelingskoordinator), Liselotte Malmgart 

(studieleder) 

 

Fraværende: Henrik Christensen, Christian Sørensen, Emma Skov 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.  

 

Studieleder Liselotte Malmgart deltog på mødet. 

 

2. Opfølgning fra sidste UN-møde 

Evaluering af kurser: 

UN drøftede, hvilket kurser på bacheloruddannelsen i Arabisk- og Islamstudier, som skal 

evalueres ift. turnusordningen for undervisningsevalueringer 

Det blev besluttet, at følgende kurser skal evalueres i efteråret 2020: 

 På 1. semester: Teori og metode i Arabisk- og Islamstudier, Mellemøsten og 

Nordafrikas historie og politik 

 På 3. semester: Arabisk på mellemniveau 1 

 På 5. semester Mediearabisk, Samfund og kultur i Arabisk- og Islamstudier 

Derudover besluttede uddannelsesnævnet, at kommentarerne til undervisningsevaluerin-

gerne skal medsendes til behandlingen i uddannelsesnævnet. 

 

3. Nyt fra fagene 

Mulighed for at aflevere i grupper til eksamen i projektorienteret forløb: 

Underviser i projektorienteret forløb har forespurgt om der kan gives mulighed for 

gruppe-prøve i projektorienteret forløb. Dette kan der søges dispensation for, da mulighe-

den på nuværende tidspunkt ikke eksisterer i studieordningen.  

UN besluttede at indstille dette ændringsforslag. Christian Hansen sender skabelon til af-

delingsleder Jørn Borup. 

 

Nedsættelse af arbejdsgruppe: 

Afdelingsleder orienterede om, at der nedsættes en arbejdsgruppe til at drøfte synopsis-

eksamen. 
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Nyt LMS-system: 

Blackboard vil blive udfaset i 2021 og vil blive erstatte Brightspace.  

 

Fordeling af studerende på propædeutik 2 og originalsprogsopgave i F20: 

For Originalsprogsopgave 

 Arabisk: 9 studerende 

 Hebraisk: 7 studerende 

 Latin: 9 studerende 

 Norrønt: 1 studerende 

 

For propædeutik 1 

 Arabisk: 14 studerende 

 Hebraisk: 7 studerende 

 Latin: 27 studerende 

 Norrønt: 18 studerende 

 

4. Nyt fra fagrådene 

Religionsvidenskab: 

Fagrådet har ikke afholdt møde. 

 

Arabisk- og Islamstudier: 

 Eksamensdato for Arabisk mellemniveau 1: 

Fagrådet spurgte ift. opfølgning med problemer med eksamensdatoen for Arabisk mel-

lemniveau 1. Der er intet problem i år, da undervisningen i Libanon starter senere pga. 

strejke i landet. Underviser fortalte, at mange studerene bevidst tager re-eksamen, da de 

hellere vil tage eksamen efter deres udlandsophold, da deres sprogkundskaber er bedre. 

Der blev stillet forslag om man kunne ændre eksamensformen til undervisningsdeltagelse 

for at imødekomme studerende ift. udlandsopholdet på 4. semester. Dette er dog kun mu-

ligt med en ny studieordning. Et andet forslag var at gøre eksamen ugradueret for at 

mindske fokusset på at få en god karakter. 

Det blev besluttet, at: 

 Afdelingsleder tager kontakt til UVAEKA ift. at løse problemerne fremadrettet. 

Ifølge UVAEKA er der ikke problemer knyttet til kommende vintereksamen. 

Fremover vil der være deadline på 15. januar. 

 

 Kommentarer til undervisningen: 

Ift. sidste møde er der stadig frustrationer ift. undervisning i faget Teori og metode i Ara-

bisk- og Islamstudier, som flere studerende mener er mindre pædagogisk.  

I faget Mellemøsten og Nordafrikas historie og politik er de studerende i tvivl om, hvor 

mange af de indlagte quizzer i undervisningen, som de skal bestå for at leve op til forud-

sætningskravet. Dette har givet store bekymringer for de studerende.  

De studeren på 5. semester ønsker at arbejde mere med primære kilder.  
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Afdelingsleder gjorde opmærksom på, at henvendelser omkring undervisningen skal ret-

tes til undervisere, eller i midtvejs- og slutevalueringer, hvor nævnet vil kunne tage stil-

ling til det der.  

 

 Liste over studerendes valg af IV-fag 

De studerende har forslået at lave en liste ift. hvilke IV-fag tidligere studerende har valgt, 

så man kan spørge tidligere studerende om indholdet.   

 

5. Nyt fra studievejlederne 

Der har været afholdt 1. semestermøde, hvor der har været fokus på, hvordan man går til 

eksamen. Der har været stor succes med studiegrupperne, som overordnet set er velfun-

gerende. 

Der har været afholdt 3. semestermøde, hvor de studerende har travlt, da der er mange 

ting, som de skal melde sig til (tilvalg, udlandsophold, etc.).  

Der har været afholdt studiepraktik i uge 43, som forløb rigtig godt. Der var dog proble-

mer med indsamling af evaluering for Religionsvidenskab. 

Der har været afholdt 1. semestermøde for KA, hvor der blev drøftet profilsemestret.  

 

Afdelingsleder bemærkede, at der har været stor fokus på, at de studerende er stressede i 

tilbagemeldinger, der bliver givet til uddannelsesnævnet. Dette kan evt. tages op på et an-

det tidspunkt i nævnet.  

 

6. Nyt fra Arts studier 

Der var ingen særskilte nyheder.  

 

7. Nyt fra afdelingskoordinator 

 Feedback 

Feedback vil blive taget op i foråret 2020 ift. den feedback de studerende får. Hvis man 

har kommentarer/spørgsmål til dette må man gerne sende kommentarer til afdelingsko-

ordinator.  

 

 Aftagerpaneldag 22. april 

Mødet i november blev aflyst og er blevet udskudt til 22. april. Studieleder opfordrede til, 

at man gerne vil have 2 studerende for hvert uddannelsesnævn. 

 

 Alumneforening 

Afdelingskoordinator er i gang med et projekt om at oprette en alumneforening. Hvis man 

har nogle forslag/idéer må de gerne sendes til afdelingskoordinator. 

 

 Sprofcafé 

Der er ved at blive oprettet en sprogcafé, som teologi har. Dette budskab må gerne spre-

des til alle studerende. Ibrahim El-sayed har afholdt lignende arrangementer for hans stu-

derende i arabisk. Det vil være ældre studerende, som vil varetage sprofcaféen.  
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 Mentorordning Religionsvidenskab 

Man er ved at forsøge at finde mentorer til studerende på 2. semester, hvor man vil mødes 

i små grupper. Mentorerne vil være kandidatstuderende og Ph.d. ansatte. Dette forventes 

at blive lanceret i foråret 2020.  

 

8. Evaluering af udlandsophold 

Afdelingsleder orienterer om processen for evaluering af udlandsophold af de studerende. 

Studievejleder har udarbejdet spørgsmål til de studerende. Det vil blive integreret med 

den almindelige undervisningsevaluering. Afdelingskoordinator vil koordinere med afde-

lingsleder, studievejleder og undervisere ift. hvordan problematikken løses i praksis.  

 

9. Uddannelsesevalueringsreferat 

Afdelingen har været igennem den 5-årige uddannelsesevaluering på Religionsvidenskab, 

hvor ledelsen, fagmiljøet har haft møde med eksterne eksperter og de studerende for at 

drøfte uddannelsen. Begge havde nogle gode forslag til, hvordan man kan udvikle deres 

studieordning. Nogle af forslagene er internationalisering, større mulighed for praktik og 

mere fokus på sammenhængen mellem teori og metode.  

 

Afdelingsleder spurgte, hvordan resultatet og forslagene fra uddannelsesevalueringen 

skulle drøftes og bruges i det fremadrettet studieordningsarbejde.  

 

Det blev besluttet: 

 at fagrådet tager referatet fra uddannelsesevalueringen og de forskellige forslag til 

drøftelse.  

 at afholde et møde med ekstern ekspert Ruth Barrit, hvor studerende kan deltage, 

evt. til karrieredage. 

 

10. Studenteraktivitet og –involvering i undervisningen 

Afdelingsleder indledte punktet med at fortælle, at flere undervisere på Religionsviden-

skab har haft svært ved at involvere de studerende i undervisningen. De studerende tror, 

at det er fordi, at de studerende er bange for at lave fejl. Dette har en negativ effekt på de-

res lyst til at sige noget i undervisningen. Det blev nævnt, at det er vigtigt at italesætte kul-

turen om diskussion, spørgsmål, etc. med de studerende. Især at modarbejde en kultur, 

hvor det kun er de ”gode” som tør sige noget. 

UN forslog, at dette blev taget op i fagrådet, som kunne give tilbagemelding til UN på de 

studerendes forståelse af problemet.  

 

11. Forslag til kommende møder 

11.1 Forslag til kommende UN-møder 

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

Der var ingen forslag til kommende møder. 

 

12. Evt. 

Mødet den 18. december aflyses og mødet den 29. januar udvides til at være fra 9-14.  


