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Uddannelsesnævnsmøde Religionsvidenskab og Arabisk- og Islamstudier 

Referat 

Deltagere: 

Undervisere: Jørn Borup (afdelingsleder og UN-forperson), Henrik Reintoft Chri-

stensen, Marianne Q. Fibiger.  

Studerende: Hibo Mohamed Hasan (UN-næstforperson), Søren Gad Hvas.  

Observatører: Thomas Brandt Fibiger (VIP, AIS), Morten Bjørnsen (studievejleder), 

Morten Hvas (studievejleder), Mette Marie Aavild Juhl (studievejleder), Kristine 

Ørnsholt (afdelingskoordinator), Trine Bjerregaard Andersen (SNUK, referent). 

Fraværende:  

Mark Sedgwick (VIP, AIS), Ibrahim Elsayed (VIP-observatør, AIS), Amanda Nilson 

(studerende, RV), Laura Christine Swift (studerende, AIS), Louise Wennemoes Bjer-

regaard (SNUK). 

1. Godkendelse af dagsorden

Uddannelsesnævnet (UN) godkendte dagsorden, og Jørn Borup bød velkommen til

semestrets sidste UN-møde.

2. Opfølgning fra sidste UN-møde

UN fulgte op på UN-mødet den 27. maj 2021.

Bilag 2.1 Godkendt referat UN-møde RV og AIS 27.05.2021 

3. Nyt fra afdelingen

Afdelingsleder og UN-forperson Jørn Borup (JB) orienterede UN om nyt fra afdelin-

gen, herunder om to rettelser i studieordninger, der rettes pr. 01.09.2021: 

 På BA og KA RV fjernes reglen i studieordningerne under afsnit 2.1.3, der ly-

der: ”Ved pensum i skriftlige opgaver må der genbruges op til 10 % fra tidli-

gere opgaver. Pensum skal godkendes af vejleder.” JB forklarede baggrunden

for ændringen.

 På KA Arabisk- og Islamstudier (AIS) og KATV AIS tilføjes der til faget Semi-

nar (på B-linjen) et forudsætningskrav, da det var en fejl, at det manglede, og

denne fejl påvirker både AIS og RV studerendes retssikkerhed – øvrige Semi-

nar på RV og Seminar B på RV og AIS har forudsætningskravet i forvejen.

Derudover blev UN orienteret om følgende: 

 Der har været afholdt specialeafleveringsreception (uden familie og gæster).

 Det går godt med genåbningen.

 Der er en trivselspulje tilknyttet Arts, som man kan søge penge til. Der kan

læses mere på hjemmesiden (https://studerende.au.dk/studier/fagporta-

ler/arts/campus/trivsels-og-aktivitetspuljen/).

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/campus/trivsels-og-aktivitetspuljen/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/campus/trivsels-og-aktivitetspuljen/
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 Projektet Religion i Aarhus påbegyndes til efteråret og fortsætter i F22 med 

påtænkt online udgivelse i E22 eller F23. Projektet undersøger religiøse grup-

per i Aarhus og er relateret til tidligere undersøgelser, denne gang med fokus 

på praksis. Studerende (specielt fra 3. semester) vil blive inviteret med til del-

tagelse heri, dog uden tilknytning til undervisningskurser. Henrik Reintoft 

Christensen (HRC) og Marianne Q. Fibiger (MQF) er tovholdere. 

 I studieordningen står der, at reglerne for pensum fremgår på studieportalen, og 

et UN-medlem spurgte til, hvilken af studieportalens sider dette fremgår af. 

SNUK vil undersøge dette efter UN-mødet.  

 De studerende nævnte, at der er en uoverensstemmelse mellem studieordnin-

gen og kursuskatalogets beskrivelse af sideantal på bachelorprojektet. 

 

Opfølgning: 

UN-sekretær Louise Wennemoes Bjerregaard (LWB) vil efter UN-mødet følge op på, 

hvilken side på studieportalen der står noget om regler for pensum. Linket orienteres 

om ifm. udsendelse af referatet og indsættes her: https://studerende.au.dk/stu-

dier/fagportaler/arts/eksamen/omproeve%28re-eksamen%29/. 

Afdelingskoordinator Kristine Ørnsholt (KØ) og JB vil efter UN-mødet følge op på 

uoverensstemmelsen mellem studieordning og kursuskatalog ifm. bachelorprojektets 

sideantal. Der orienteres ifm. udsendelse af referatet her: 

Der er tale om en studieordningsændring, som UN har behandlet. Rettelsen først 

kommer i studieordningen pr. 01.09.2021, men fordi bachelorprojektet er et efterårs-

fag, er ændringen allerede synlig i kursuskataloget nu. Det ensrettes pr. 01.09.2021 

efter informationen i kursuskataloget. 

 

4. Nyt fra fagrådene  

Fagrådet på AIS: 

Fagrådet på AIS spurgte til, hvem der har ansvaret for, at de studerende får feedback-

timer. KØ nævnte, at feedback er tilknyttet nogle bestemte forløb (jf. tidligere UN-be-

slutning), og at det er op til underviserne i disse forløb at sørge for, at det sker. UN 

drøftede muligheden for at informere bedre om denne ordning til undervisere og stu-

derende, så det sikres, at de studerende får den planlagte feedback. 

I et af uddannelsens fag har kravene til eksamen været utydelige. Dette er en tilbage-

vendende udfordring, men muligvis har det været forværret i år pga. Corona. 

Fagrådet spurgte til, hvornår eksamensplanen, inkl. individuelle tider senest skal sen-

des ud/offentliggøres for de studerende.  

 

Opfølgning: 

JB og KØ kontakter UVAEKA om eksamensplanen og følger op.  

 

Fagrådet på RV:  

Fagrådet på RV skulle bl.a. følge op på JBs spørgsmål om feltarbejde fra sidste møde, 

samt på utilfredsheder med undervisning og eksamen. Fagrådet orienterede, at der 

har ikke været fagrådsmøde siden sidste UN-møde, og det har derfor ikke været mu-

ligt at følge op på aftalerne. KØ nævnte, at navne til mentorgruppen skal bruges til 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/eksamen/omproeve%28re-eksamen%29/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/eksamen/omproeve%28re-eksamen%29/


 

 

  

  

Side 3/6 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

 

 

august. Fagrådet vil forsøge at planlægge deres møde, inden det næste UN-møde, så 

de aftalte udeståender kan drøftes.  
 

5. Nyt fra studievejlederne  

 Studievejledningen på AIS: 

Der har været afholdt møde for 6. semester-studerende vedr. bachelorprojekt og kan-

didatuddannelsen. Arrangementet forløb godt, men det kunne virke lidt overvæl-

dende for de studerende at være til et sådant møde efter Corona-nedlukningen og 

oveni eksamensperioden. Det er svært at placere dette arrangement på et mere hen-

sigtsmæssigt tidspunkt, og planen er at gentage det til næste år. 

Der holdes et arrangement onsdag i næste uge vedr. evaluering af semestret og re-

boarding for 2. semester-studerende. Dette arrangement fungerer ligeledes som deres 

semesterafslutning. 

 

Studievejledningen på RV: 

Studievejledningen har ligeledes afholdt arrangement for 6. semester-studerende 

vedr. bachelorprojektet og kandidatuddannelsen. Dette var sidste møde med studie-

vejledningen, inden de studerende skal starte på deres kandidatuddannelse. En un-

derviser og en studerende fra RV deltog og fortalte om bachelorprojektet og proces-

sen. Arrangementet forløb godt, og at det matchede de studerendes behov. 

 

Derudover drøftede UN følgende under punkt 5: 

Det blev drøftet, om der kan holdes et lignende arrangement (jf. ovenfor) for speciale-

studerende, men studenterstudievejledernes vurdering var, at fuldtidsvejlederne fra 

VEST er de bedste til at gøre dette (de holder allerede specialeworkshops). Studievej-

ledningen holder derimod informationsarrangementer om specialet. 

 

Pjecen med emner til bachelorprojekter, som ligger på studieportalen, blev drøftet, da 

formidlingen ikke er helt tydelig. Pjecen skal dagsordenssættes igen i efteråret. 

 

Opfølgning: 

Punkt om bachelorprojektemnepjecen placeres under ”forslag til kommende møder” 

og følges op på af JB. 

 

6. Nyt fra Arts Studier  

UN blev orienteret om nyheder fra Arts Studier i juni 2021, herunder at AU har bevil-

liget Arts 250.000 kr. til genstart af studielivet efter genåbningen. Midlerne skal 

støtte lokale initiativer, der har fokus på at styrke de studerendes (re-)integration i 

uddannelsesmiljøerne. Derfor er der oprettet en ’Trivsels- og aktivitetspulje’, som for-

eninger, studerende og ansatte med ideer til aktiviteter for Arts-studerende kan søge 

tilskud fra. Mere info og ansøgningsblanket findes på Studieportalen: https://stude-

rende.au.dk/studier/fagportaler/arts/campus/trivsels-og-aktivitetspuljen/.   

 

De andre nyheder fra juni måneds nyhedsbrev blev gennemgået i overskriftform, og 

UN havde mulighed for at stille spørgsmål: 

 De sidste stillinger i regi af ‘Akademiker i Erhvervslivet’ er oppe og kan søges 

af alle Arts-dimittender 2021 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/campus/trivsels-og-aktivitetspuljen/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/campus/trivsels-og-aktivitetspuljen/
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 Kandidatansøgninger- og optag 

 Karrierearrangementer for dimittender. 
 

Nyhedsbreve fra Arts Studier kan altid findes via følgende link: https://medarbej-

dere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/  

 

Bilag 6.1 Nyhedsbrev Arts Studier juni 2021 

 

7. Anonymisering af eksamensopgaver (beslutningspunkt) 

På forrige UN-møde drøftede UN kort fordele og ulemper ved anonymisering af eksa-

mensopgaver, som UN tidligere har besluttet at indføre. Det skulle besluttes på ny om 

anonymiseringen fortsættes, eller om der skulle laves ændringer til beslutningen, her-

under om anonymiseringen kun skulle fortsætte i nogle opgaver (intern/ekstern). 

 

UN drøftede emnet, og der blev bl.a. spurgt til, om der genereres statistik og konklu-

sioner over anonymisering. Det blev også nævnt, at det kan være svært at give de stu-

derende feedback, når eksamenerne er anonyme, samtidig kan der selvfølgelig også 

være fordele ved anonymiseringen. Af en artikel i Omnibus vedr. anonymisering af 

eksaminer på BSS fremgår det, at et af argumenterne for anonymisering er, at man 

undgår bias. UN kunne godt følge dette argument og bemærkede, at der også kan 

være risiko for, at de studerende kan tro, at underviserne er biased. Underviserne kan 

være mere opmærksomme på at få formidlet anonymiseringen og forholdene om-

kring det til de studerende, så det bl.a. bliver nemmere at give feedback. 

 

Det blev endvidere drøftet, om de studerende bruger mindre energi på eksamener, 

som er anonymiserede og bedømmes bestået/ikke-bestået. Derudover blev det be-

mærket, at anonymisering kan være mere/mindre vigtigt i bestemte fag. 

Fagrådet på RV har tidligere drøftet anonymisering af eksamensopgaver og var enige 

om, at anonymiseringen var en god idé. 

 

Beslutning:  

UN besluttede ifm. anonymisering af eksamensopgaver, at emnet skal tages op igen 

på det kommende UN-møde. Her skal alle afdelingens kurser gennemgås. Fagrådene 

og de enkelte undervisere skal også høres igen. 

 

Opfølgning: 

Punktet indsættes under ”forslag til kommende møder” og tages op igen til næste 

UN-møde i august. 

 

8. Planlægning af UN-møder i efteråret 2021 (beslutningspunkt) 

UN skulle beslutte dato for UN-møder i efteråret 2021 med udgangspunkt i følgende 

forslag. Mødetidspunktet for UN-møderne besluttes ligeledes (2 timer og 30 min.). 

 

Forslagene til UN lød som følgende: 

 Den 19. august  

 Den 22. september  

 Den 27. oktober  

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
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 Den 24. november  

 Den 15. december  

  

Beslutning:  

Ovenstående datoer med undtagelse af datoen for augustmødet blev valgt. Derudover 

valgte UN klokkeslæt for de valgte mødedage, så mødeplanen for efteråret lyder: 

 Den 25. august kl. 9-11:30  

 Den 22. september kl. 13-15:30 

 Den 27. oktober kl. 13-15:30 

 Den 24. november kl. 13-15:30 

 Den 15. december kl. 13-15:30 

 

Opfølgning: 

Møderne bookes efterfølgende af LWB efter UN-mødet. 

 

9. Undersøgelse af sexisme på de videregående uddannelser fra Uddan-

nelses- og Forskningsministeriet (drøftelsespunkt) 

UN blev orienteret om Uddannelses- og Forskningsministeriets undersøgelse af  

sexisme på de videregående uddannelser, se link: https://ufm.dk/uddannelse/stati-

stik-og-analyser/kon-og-ligestilling/analyse-af-sexisme-pa-de-videregaende-uddan-

nelsesinstitutioner-docx.pdf. UN skulle drøfte, hvordan afdelingen skal forholde sig 

til undersøgelsen, og drøfte om sexisme opleves som et problem på afdelingen.  

 

UN drøftede emnet og foreslog, at AU laver en oplysende indsats for at gøre opmærk-

som på den måde, man omgås sine medstuderende på, da undersøgelsen viser, at 

problemerne primært handler om relationen mellem de studerende. 

UN efterspurgte oplysninger om, hvor man kan gå hen, hvis man oplever sexisme, og 

i den forbindelse blev AU-hjemmesiden ”Vi siger fra” (over for chikane, mobning, 

vold og diskrimination i alle former) nævnt. Heraf fremgår det, hvor man kan få 

hjælp. 

UN drøftede, at og hvordan det internt på afdelingen kan italesættes, at man går op i, 

at folk har det godt, og at alle føler, at de kan være med.  

 

Opfølgning: 

Det blev aftalt, at KØ kontakter studiestartskoordinatoren fra VEST og spørger om 

emnet kan italesættes i studiestartsugen og/eller om det allerede er indtænkt. JB un-

derstregede, at der skal være information, så de studerende ved, hvor de skal gå hen, 

hvis de oplever noget. 
 

10. Forslag til kommende møder 

10.1 Forslag til kommende UN-møder 

 Drøftelse om det nye universitetsnetværk og samarbejdsmulighederne ift. AIS 

(AIS handleplaner). 

Punktet forbliver på listen. 

 

https://ufm.dk/uddannelse/statistik-og-analyser/kon-og-ligestilling/analyse-af-sexisme-pa-de-videregaende-uddannelsesinstitutioner-docx.pdf
https://ufm.dk/uddannelse/statistik-og-analyser/kon-og-ligestilling/analyse-af-sexisme-pa-de-videregaende-uddannelsesinstitutioner-docx.pdf
https://ufm.dk/uddannelse/statistik-og-analyser/kon-og-ligestilling/analyse-af-sexisme-pa-de-videregaende-uddannelsesinstitutioner-docx.pdf
https://studerende.au.dk/vi-siger-fra/
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 Drøftelse om studerende, der føler sig intimideret af enkelte undervisere, ef-

ter sommerferien (begge fagråd skal diskutere det). 

Dagsordenssættes til august, såfremt fagrådene kan nå at mødes inden den 

25. august. 

 

 Fortsat drøftelsespunkt om feedbacktimer på AIS, i efteråret. 

Dagsordenssættes til august, såfremt fagrådene kan nå at mødes inden den 

25. august. 

 

Nyt punkt fra UN: 

 Pjecen med emner til bachelorprojekter, i efteråret. 

 

 Anonymisering af eksamensopgaver (alle afdelingens kurser gennemgås). 

Dagsordenssættes til august. 

 

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

 Ingen forslag. 
 

11. Evt. 

Der blev spurgt ind til studiestarten, og der blev gjort opmærksom på, at der er mere 

luft i begyndelsen af semestret, end der plejer at være. Det kan overvejes, om dette 

kan bruges til at introducere de studerende til studieteknik, tekster til religionssocio-

logi m.v. De studerende blev opfordret til at melde tilbage til MQF, hvis sidstnævnte 

bliver relevant. 

 

Derudover blev det foreslået at tage en drøftelse om ansættelse af ny arabisklærer. JB 

nævnte, at der allerede arbejdes på en løsning. 
 

 


