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Virtuelt møde via Zoom
Uddannelsesnævnsmøde Religionsvidenskab og Arabisk- og Islamstudier
Undervisere: Jørn Borup (afdelingsleder og UN-formand), Mark Sedgwick, Marianne
Qvortrup Fibiger, Henrik Reintoft Christensen.
Studerende: Mads Peter Bendrup Fauholt (næstformand), Mette Petry Hjorth, Signe
Lindhardt Astrup, Maja Østerby Berg, Theis Oxholm, Amalie Lenius Nielsen.
Observatører: Thomas Brandt Fibiger (VIP, Arabisk- og Islamstudier), Morten Hvas
(studievejleder og cheftutor), Mette Marie Aavild Juhl (studievejleder), Kristine
Ørnsholt (afdelingskoordinator), Christian Hansen (referent).
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Fraværende:
Ibrahim Elsayed (VIP, Arabisk- og Islamstudier), Morten Bjørnsen (studievejleder).

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.
1.

Opfølgning fra sidste UN-møde
Der var ingen opfølgning fra sidste UN-møde den 16. september 2020.

2.

3. Status på handleplaner
Afdelingsleder Jørn Borup (JB) orienterede om handleplanernes status fra Religionsvidenskab (RV). Der er ikke for Arabisk- og Islamstudier (AIS), da uddannelsen er
ved at gennemgå uddannelsesevaluering.
JB gennemgik de forskellige handlinger og gav status på disse i handleplanerne til
uddannelsesnævnet (UN). Der er flere handlinger i handleplanen, som desværre er
blevet udsat pga. Corona. JB og afdelingskoordinator Kristine Ørnsholt (KØ) arbejder
videre med et aftenarrangement og tager kontakt til fagrådet.

Nyt fra afdelingen
Der blev orienteret om optagstallene efter studiestartsprøven. Der er indskrevet 27 på
BA i AIS, 48 på BA i RV, 17 på KA i RV og 4 på KA i AIS.
Der har været Corona-udbrud på AIS, hvor både studerende og underviser har været
syge.
Ift. eksamener i vintertermin 20/21 og forårssemestret 2021 er der ved at blive udarbejdet plan B. Der er ligeledes ved at finde løsninger for sprogopholdet på AIS, hvis
det ikke bliver muligt at rejse ud. De studerende er blevet orienteret om, hvordan
denne proces vil forløbe ift. sprogopholdene. Derudover skal studerende ved tilmelding til undervisning vælge, om de ønsker at tage af sted eller tilmelde sig undervisning. Fristen er 1. november. De studerende spurgte ind til om de erfaringer, der fås
nu ift. at få undervisning i Danmark, kan bruges fremadrettet, hvis studerende ikke
tager af sted på udlandsophold.
Julerevyen vil blive afholdt virtuelt i stedet for fysisk. Det forventes, at der bliver lavet
en adventskalender med videoklip i stedet.
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5.

Nyt fra fagrådene

AIS: Der har været blandet erfaringer ift. hvordan undervisning har fungeret online.
De studerende blev opfordret til at gå i dialog med underviserne ift. at løse problemet
med de pågældende underviser.
De studerende spurgte indtil muligheden for at få kompetence til at undervise i gymnasiet. Christian Hansen orienterede om, at studerende indskrevet på sidefaget og
hoveduddannelsen har modtaget et brev med muligheder for dette.
RV: Der er kommet to nye UN-repræsentanter til næste valgperiode.
Der har været et overdrevet forbrug af valgplakater. UN forslog, at de studerende tager kontakt til Artsrådet eller andre organer på universitetsniveau.
Der har været episoder i sprogcaféen, hvor dem, der står for det, har smidt alle studerende ud, som ikke deltog i sprogcaféen. KØ orienterede, at pga. Corona, har lokalet
været lukket for, at det kunne arrangeres i efteråret. KØ går videre med dette og tager
kontakt til arrangørerne af sprogcaféen.
Nyt fra studievejlederne
Der har været afholdt studiepraktik for RV på Zoom. Derudover har der været afholdt
studiegruppeworkshop.

6.

Nyt fra Arts studier
Der var ingen særskilte nyheder for Arts studier.

7.

Godkendelse og indstilling af ny studieordning til bacheloruddannelsen i Arabisk- og Islamstudier
UN behandler, godkender og indstiller den nye studieordning til BA i AIS til 2021.
Fristen for indstilling af bilag til Studienævnet (SN) og SN-sekretæren er den 3. november.

8.

Mark Sedgwick fortalte UN omkring rationalet bag ændringerne i den nye studieordning. Fordi uddannelsen ikke længere har tilvalg, har det givet frirum ift. at tilrettelægge uddannelsen, som man ønsker. Fagrådet har været tilfreds med arbejdet med
den nye studieordning og resultatet af det.
Beslutning:
UN godkendte og indstillede studieordningen til behandling i SN.
Behandling af nødstudieordninger vinter 2020/2021
Afdelingsleder og UN-forpersonskab var blevet bedt om at udarbejde en plan for,
hvordan vi kan afholde eksamen virtuelt, hvis de ikke kan foregå på campus i vinteren
2020/2021. Fakultetets uddannelsesledelse har besluttet, at vi som udgangspunkt
omlægger til Zoom, hvis vi får behov for en plan B til vinter. Tilsvarende er plan B for
skriftlige tilsynsprøver de korte bundne hjemmeopgaver, som blev afprøvet i sommers. Afdelingsleder og UN-forpersonskab har ud fra disse udgangspunkter samt erfaringer fra foråret udarbejdet en plan for omlægning af eksaminerne, som UN bedes
behandle og indstille til godkendelse i SN (ses i bilag 9.2).
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Beslutning:
UN godkendte nødstudieordningerne og indstillede dem til godkendelse i SN uden
bemærkninger. Materiale fra UN sendes til SN-sekretær senest den 22. oktober kl. 12.
10. Valg på AU

Der er styr på de opstillede lister for både VIP og studerende.
11. Retningslinjer for seksuel krænkelse på AU
#metoo er i øjeblikket et højaktuelt emne – også i universiteternes verden. AU har
retningslinjer for seksuel krænkelse (https://studerende.au.dk/vi-siger-fra/), som
UN blev orienteret om.
Der blev opfordret til, at der evt. oprettes en ressourceperson ift. at kunne kontakte
omkring seksuelle krænkelser.
UN drøftede, at det er vigtigt, at alle døre står åbne ift. at tage kontakt, hvis man har
behov for at tale om det. Det blev foreslået, at JB sendte en officiel besked ud til alle
studerende om, hvem man kan kontakte.

Beslutning:
Det blev besluttet, at der sendes en fælles besked til alle studerende med linket.
12. Minimumskrav på skriftlige opgaver

På Fagrådsmødet den 8. september havde Fagrådet på RV en (gen)diskussion af
ideen om at have minimumskrav på skriftlige opgaver. Indtil nu har der kun været
maksimumskrav på skriftlige eksamener, men der står ikke, hvor ”lidt” der skal til
for, at man kan bestå. Mange andre studieordninger har et minimumskrav. Det kan
give en ro for studerende, at de ved, hvornår de har skrevet ”nok”. Det er ikke et decideret problem for de studerende, men kan være en stressfaktor. Et minimumskrav
gør til gengæld også, at man dumper, hvis man ikke skriver nok, og det gør, at de,
som kan skrive en skarp eksamen på mindre plads, bliver underlagt andre rammer.
Problemet er dog generelt, at studerende skriver for meget og ikke for lidt, og derfor
er det nok ikke så problematisk at lave et minimumskrav. Når Fagrådet alligevel
gerne vil tage dette emne op, skyldes det, der hersker en ”uofficiel minimumsregel”,
som studerende skriver efter – men dette varierer fra studerende til studerende (jf.
25% og 10%-reglerne om hvor lidt man må skrive ift. maksimumskravet). Fagrådet på
RV ønskede derfor at drøfte følgende spørgsmål:
• Er der en didaktisk overvejelse fra afdelingens side ved kun at have maksimumskrav, eller hvad tænker VIP'erne om et minimumskrav?
Fagrådet er overordnet enige i, at det kunne være en god idé, særligt til de udfordrede
studerende, der ofte står i ”har jeg skrevet nok?”-situationen.
Christian Hansen orienterede om, at der ikke er juridiske regler, som kræver, at man
har minimum- eller maksimumskrav. Dog har instituttet regler ift. at have maksimumskrav på eksaminer.
Opfølgning:
SNUK undersøger, om et minimumskrav til sidetallet kan indføres som studieordningsændring eller kræver en studieordningsrevision. SNUK giver orientering til næste møde.
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13. Mentorordning

Fagrådet på RV har udarbejdet en survey til 2019-årgangen med spørgsmål om mentorordningen, da denne årgang var de første på mentorordningen. Svarene er medsendt i bilag 13.1. Fagrådet ønsker at drøfte svarene og mentorordningen.
Surveyen viste en større tilfredshed med mentorordningen. Undersøgelsen viste, at
der et ønske om at have det på 1. semester og at det skal give generelle studieråd og
social støtte.
Der vil blive lavet en lignende undersøgelse for den nye gruppe studerende.
Der er 8 studerende til hver mentor, hvilket er blevet afgjort af det budget, som der er
afsat til ordningen.
UN bakker op om, at mentorordningen fortsætter.
14. Mødeplan 2021

Det blev drøftet om UN fra 2021 skal deles op på uddannelsesniveau.
Opfølgning:
Punktet tages op på næste møde, hvor JB laver udkast til.
15. Forslag til kommende møder

15.1 Forslag til kommende UN-møder
15.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN
16. Evt.
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