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Deltagere: 

Undervisere: Jørn Borup (afdelingsleder og UN-formand), Mark Sedgwick, Lene Kühle. 

Studerende: Christian Egelund Sørensen, Mette Petry Hjorth. 

Observatører: Morten Bjørnsen (studievejleder), Ea S. Andersen (studievejleder), Emma 

Skov (studievejleder), Kristine Ørnsholt (afdelingskoordinator), Louise  

Wennemoes Bjerregaard (referent).  

Fraværende:  

Uffe Schjødt, Mads Peter Bendrup Fauholt (næstformand), Anne Bay Jensen, Ibrahim 

Elsayed, Anna Jørgensen, Anna Engholm Schousgaard. 

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Opfølgning fra sidste UN-møde

Kristine Ørnsholt (KØ) har talt med SNUK om spørgsmålet fra sidste UN-møde om-

handlende feltarbejde og studieordningens formulering. På sidste møde drøftede ud-

dannelsesnævnet (UN), hvordan det gribes an, når det projektorienterede aflægges

som feltarbejde. Studieordningens formulering er problematisk at efterleve i den

sammenhæng. Melding fra SNUK er, at der ikke kan gøres noget, som det er nu, men

at det kan ses på til studieordningsrevisionen.

3. Nyt fra afdelingen

En del af opdateringen fra afdelingen drejede sig om Corona-virussen: hvordan om-

stændighederne bl.a. påvirkede undervisning og eksamen på Religionsvidenskab

(RV) og Arabisk- og Islamstudier (AIS), og hvilke seneste orienteringer der var givet

på området. Derudover nævnte afdelingsleder Jørn Borup (JB), at RV topper mar-

kant ift. studerende, der fortsætter på kandidaten, sammenlignet med de andre fag-

ligheder på Institut for Kultur og Samfund (IKS). Det forventes desuden på nuvæ-

rende tidspunkt, at arrangementer i april aflyses, herunder panel-arrangementet –

udviklingen følges.

4. Nyt fra fagrådene

AIS: Ingen nyheder fra fagrådet på AIS.

RV: Fagrådet på RV fortalte, at deres seneste møde blev aflyst, og at der ikke er nyhe-

der fra deres fagråd. De er dog ved at undersøge at foretage det aflyste møde digitalt.  

Det opfordres af UN til, at fagrådene forsøger at foretage deres møder digitalt. 
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5. Nyt fra studievejlederne

AIS: Studievejledningen for AIS berettede om de bekymringer, de har modtaget fra

studerende, der opholder sig i udlandet. Stort set alle er på vej hjem, og disse skal der

findes alternativ undervisning for. Det blev foreslået at afholde fælles digital under-

visning med Ibrahim Elsayed, da han kender de studerende og uddannelsens mål. Der

følges op på en løsning i et særskilt møde hurtigst muligt med studievejledningen, JB

og AIS-undervisere. Derudover har studievejledningen ikke modtaget så mange

spørgsmål vedr. de nye omstændigheder med Corona-virussen, muligvis da AU orien-

terer godt på området. Der blev fulgt op med positive tilbagemeldinger på afholdte

arrangementer, herunder tilvalgsdagen og U-days, hvor deltagerne særligt var inte-

resseret i uddannelsens indhold.

RV: Studievejledningen for RV fortalte, at de ikke har modtaget henvendelser vedr. 

Corona-virussen, hvilket var overraskende. Kommende arrangementer var blevet af-

lyst, dog med løbende opfølgning på Karriereveje arrangementet i starten af maj, som 

endnu ikke er aflyst. Ligeledes en positiv tilbagemelding på tilvalgsdagen og U-days.  

KØ orienterede studievejlederne om, at AIS’ uddannelsestjek på AIS’ hjemmeside på 

bachelor.au.dk ligeledes udrulles på RV, samt at nye tal/data sendes på AIS-delen.  

6. Nyt fra Arts studier

Nyhedsbrev Arts studier marts 2020:

Tilvalgsstudieordninger er online på studieportalen fra den 2. marts. Studieordnin-

gerne træder i kraft den 1. september 2020. Øvrige nye studieordninger, med ikraft-

trædelse 1. september 2020, er online den 1. april. Link til studieportalen:

 https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studieordninger/

Bilag 6.1 Nyhedsbrev fra Arts Studier marts 2020 

7. Uddannelsesevaluering på Arabisk- og Islamstudier: Aftagere og eks-

terne eksperter

7.1 Kommentering af uddannelsesevalueringsrapport (beslutnings-

punkt) 
UN nåede ikke på sidste møde at drøfte dette punkt. UN skal derfor drøfte hvilke af-

tagere fra Instituttets aftagerpanel og/eller -forum, som skal tilbydes mulighed for at 

kommentere på evalueringsrapporten. 

 Link til Aftagerpanel for Institut for Kultur og Samfund (IKS):

https://cas.au.dk/om-instituttet/organisation/aftagerpaneler/

UN drøftede om en af medlemmerne fra aftagerpanelet fra hhv. RV eller Globale stu-

dier kan benyttes, alternativt en af medlemmerne fra det nyetablerede aftagerforum. 

Beslutning og opfølgning: 

UN besluttede, at KØ indsamler navne og sender liste til JB og Mark Sedgwick (MS). 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studieordninger/
https://cas.au.dk/om-instituttet/organisation/aftagerpaneler/
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7.2 UN behandler liste til eksterne eksperter til uddannelsesevaluering (be-

slutningspunkt)   

På sidste møde besluttede UN at indstille bruttoliste med faglige eksperter og aftagere 

til studieleder. Listen har været igennem første runde, hvor de faglige eksperter vur-

deres til ikke at kunne benyttes. Derfor vil UN på mødet blive præsenteret for en ny 

liste med både faglige eksperter og aftagere. UN kommenterer evt. listen mhp. ind-

stilling til studieleder og institutledelse.  

Bruttolisten med de nye faglige eksperter og aftagere blev fremvist på mødet. Det blev 

påpeget, at listen skal prioriteres, og at én faglig ekspert og én aftager udvælges til at 

være med i uddannelsesevalueringsprocesserne. De nye udvalgte faglige eksperter og 

aftagere blev præsenteret og derefter prioriteret.  

Beslutning: 

UN besluttede at indstille listen med eksterne eksperter til studieleder og institutledelse. 

Opfølgning: 

KØ sender på vegne af UN listen til studieleder. 

8. Evaluering af opdeling af aktivitetspuljemidler (drøftelses- og beslut-

ningspunkt)

Den 12. juni 2019 vedtog Studienævnet på IKS at nedlægge Uddannelsesnævnenes 

aktivitetspulje og indlejre midlerne under afdelingslederkassen. Formandskabet be-

der hvert UN om at evaluere, hvordan opdelingen af aktivitetspuljemidlerne har fun-

geret hos dem, og om opdelingen har givet problemer. Derudover bedes UN drøfte, 

om der har været problemer med fordelingen af pengene blandt fagmiljøerne på fler-

faglige afdelinger.   

UN evaluerede på opdelingen af aktivitetspuljemidlerne: UN behandler større ind-

komne ansøgninger løbende. UN vurderede denne proces til at fungere positivt og 

uden problemer med fordelingen af pengene blandt de to fagmiljøer i afdelingen.  

UN skulle desuden behandle den indkomne ansøgning til midler til aktiviteter: 

JB fortalte UN, at der er 20.000 kr. til fordeling om året, og at de derfor hurtigt kan 

opbruges, men der var penge endnu. Det blev påpeget, at der muligvis fremover skal 

overvejes at lægge op til, at de studerende også selv betaler noget til ekskursionerne. I 

bilag 8.1 ansøges der om støtte til en ekskursion i København for AIS-studerende den 

6. maj. Der ansøges om 6.800 kr. til transport og rundvisning i moské.

Beslutning: 

UN besluttede at tildele det ansøgte beløb i bilag 8.1 på 6.800 kr. til ekskursionen. 

Opfølgning: 

JB sender UNs evaluering af aktivitetspuljemidlerne til Studienævnet på IKS og giver 

samtidig svar tilbage på den indkomne ansøgning.   

Bilag 8.1 Ansøgning om støtte til ekskursion for Arabisk og Islamstudier 
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9. UN-spørgsmål til undervisningsevaluering (drøftelses- og beslut-

ningspunkt)

UN har mulighed for at vælge nogle obligatoriske spørgsmål på uddannelsesniveau – 

ud over det obligatoriske AU-spørgsmål og Studienævnets obligatoriske SN-spørgs-

mål. Disse spørgsmål vil dermed være med i alle undervisningsevalueringerne på ud-

dannelsen. På baggrund af behandling af evalueringsrapporter drøfter UN relevante 

spørgsmål til undervisningsevaluering. Den endelige beslutning træffes i april efter at 

SN har behandlet opsummeringer af uddannelsesevalueringer. 

På Religionsvidenskab har UN udvalgt følgende spørgsmål: 

 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

Det er op til det enkelte UN, hvorvidt det ønsker selvstændige spørgsmål. Studienæv-

net på IKS har ingen obligatoriske spørgsmål, og derfor er det op til det enkelte UN at 

stille spørgsmål.  

UN drøftede spørgsmålet ”Jeg har forberedt mig grundigt til undervisningen”, da det 

blev påpeget, at uddannelsesevalueringen vil undersøge studieintensiteten og ved at 

ændre dette spørgsmål til ”Hvor meget har du forberedt dig?” med svarmuligheder, 

kan det medvirke til mere data på området og gøre evalueringen mere specifikt. Det 

blev dog pointeret, at det nuværende forårssemester ikke bliver repræsentativt pga. 

de nye omstændigheder med Corona-virussen.  

Beslutning: 

UN besluttede, at spørgsmålene ikke ændres til dette semester. 

10. Forslag til kommende møder

10.1 Forslag til kommende UN-møder

Under dette punkt drøftede UN, om der skal afholdes et ad hoc-møde inden næste

UN-møde den 22. april.

Beslutning og opfølgning: 

UN besluttede at vente og se, hvad AU udmelder vedr. Corona-virussen og hvor længe 

karantænen varer. JB og KØ følger op på, om det bliver aktuelt at afholde et ekstra 

møde og vil melde ud til UN, såfremt det vurderes at blive aktuelt.  

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

11. Evt.


