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Møde den: 20. januar 2021 kl. 12-15.30  
Virtuelt møde via Zoom 
Uddannelsesnævnsmøde Religionsvidenskab og Arabisk- og Islamstudier 

Referat 

Deltagere: 
Undervisere: Jørn Borup (afdelingsleder og UN-formand), Mark Sedgwick, Henrik 
Reintoft Christensen, Ibrahim Elsayed. 
Studerende: Mads Peter Bendrup Fauholt (næstformand), Mette Petry Hjorth, Signe 
Lindhardt Astrup, Theis Oxholm, Maja Østerby Berg, Amalie Lenius Nielsen. 

Observatører: Uffe Schjødt (VIP, RV), Thomas Brandt Fibiger (VIP, AIS), Morten 
Bjørnsen (studievejleder), Morten Hvas (studievejleder), Mette Marie Aavild Juhl 
(studievejleder), Sophie Horne (studerende, AIS), Amanda Nilson (studerende, RV), 
Hibo Mohamed Hasan (studerende, AIS), Kristine Ørnsholt (afdelingskoordinator), 
Louise Wennemoes Bjerregaard (referent).  

Fraværende:  
Marianne Qvortrup Fibiger (VIP, RV), Søren Gad Hvas (studerende, RV). 

1. Godkendelse af dagsorden og kort introduktionsrunde
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. Deltagerne på mødet præsenterede
sig i en kort introduktionsrunde.

2. Konstituering af det nye uddannelsesnævn (beslutningspunkt)
Ifølge forretningsorden §7 for uddannelsesnævn (UN) ved Institut for Kultur og Sam-
fund (IKS) (bilag 2.1) skulle UN konstituere sig senest på det første møde efter ny-
valg. I forbindelse med konstitueringen skulle fordelingen mellem medlemmer og
suppleanter i UN afklares.
Forperson skulle vælges blandt VIP og næstforperson blandt studerende, der er valgt
til Studienævnet (SN) enten som repræsentanter eller suppleanter.
Instituttet havde angivet antal medlemmer i hvert UN. I UN for Religionsvidenskab
og Arabisk- og Islamstudier er der: 4 VIP (3 fra Religionsvidenskab (RV) og 1 fra Ara-
bisk- og Islamstudier (AIS)) og 4 studerende. SN-repræsentanter (VIP Jørn Borup og
studerende Sophie Horne) skal være medlemmer af UN.

Beslutning: 
UN konstituerede sig med valg af forperson og næstforperson og ved afklaring af, 
hvem der i øvrigt er UN-medlemmer og UN-suppleanter. 

UN valgte VIP Jørn Borup (JB) som UN-forperson og studerende Sophie Horne som 
UN-næstforperson.  

UN besluttede følgende opdeling af medlemmer og suppleanter: 
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UN VIP medlemmer UN VIP suppleanter  
Jørn Borup (afdelingsleder/SN- 
repræsentant) 
Marianne Qvortrup Fibiger (RV) 
Mark Sedgwick (AIS) 
Henrik Reintoft Christensen (RV) 

Der er ingen valgte suppleanter. 
 
Ibrahim Elsayed (AIS) og Thomas 
Brandt Fibiger (AIS) vil deltage som  
observatører på UN-møder.  

 
UN studerende medlemmer UN studerende suppleanter  
Sophie Horne (AIS/SN-repræsentant) 
Amanda Nilson (RV) 
Søren Gad Hvas (RV) 
Hibo Mohamed Hasan (AIS) 

Maja Østerby Berg (AIS) 
Maria Lange Madsen (AIS) 
Laura Christine Swift (AIS) 
Morten Sigaard (AIS) 

 
Bilag 2.1 Forretningsorden for UN IKS 
Bilag 2.2 UN medlemmer og suppleanter VIP og studerende 
 
3. Kort orientering om UN-arbejdet til nye UN-medlemmer 
Nye UN-medlemmer blev budt velkommen og blev kort orienteret om arbejdet i UN. 
JB påpegede, at UN er et demokratisk forum, hvor de studerende har en tydelig 
stemme. JB takkede desuden afgående medlemmer fra det gamle UN. 
 
Bilag 3.1 Introduktion til nye UN 2021  
Bilag 3.2 Introduction for new UN 2021 
 
(Fra dette tidspunkt talte mødet som det sidste møde i det ’gamle’ UN.  
Nye UN-medlemmer var meget velkomne til at blive og deltage i mødet.) 
 
4. Opfølgning fra sidste UN-møde 
UN fulgte op på forrige UN-møde, den 16. december 2020, herunder specifikke afde-
lingstal på forsinkede studerende (jf. punkt 7 i bilag 4.1): 
  

IKS BA  IKS KA RV BA RV KA AIS BA AIS KA 
F2020 139 114 8 8 7 1 
E2020 133 118 9 7 9 4 

 
JB påpegede, at tallene for forsinkede studerende er tæt på ens for begge semestre i 
2020, hvilket betyder, at Corona umiddelbart ikke ser ud til at have betydet så meget 
lige i den henseende. Derudover kunne VEST ikke sige nærmere om tallene pga. tavs-
hedspligt. Dog skyldes tallene langt overvejende sygdom og barsel, frem for faktorer 
der omhandler uddannelsernes indhold. 
 
JB var desuden blevet kontaktet omkring KA AIS og blev orienteret om, at der ikke 
kan laves en teknisk studieordning ift. at ændre titlen på et enkelt fag. Der skal laves 
en ny studieordning, som i øvrigt skal koordineres med KA RV pga. samlæsninger, 
hvis denne titel skal ændres.  
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Det blev påpeget baseret på erfaringerne med den nye BA AIS studieordning, at det 
vil skabe en større indsats at lave en ny studieordning, der lever op til de nye krav, da 
alle fagbeskrivelser vil skulle udarbejdes på ny og koordineres mellem begge uddan-
nelser. Alternativet til at lave nye studieordningerne (for at lette arbejdsbyrden) er at 
leve med AIS titlen. 
 
Det blev påpeget, at man i en ny studieordning ønsker at bytte rundt på teori og me-
tode faget fra efterårssemester til forårssemester, hvilket skal ændres på både AIS og 
RV, da det vil frigive timer for AIS sprogunderviseren.  
JB vil på et senere tidspunkt holde et forslagsudvekslingsmøde med dekanatet.  
 
Bilag 4.1 Godkendt referat UN-møde RV og AIS 16.12.2020 

 
5. Nyt fra afdelingen  
JB orienterede om nyt fra afdelingen: 

• Indtil udgangen af marts er undervisning fuldstændig online.  
• Alle eksaminer V20-21 er online.  
• Snart ved UN og JB mere ift. eksaminer i S21 og om nødstudieordninger.  
• AIS studerende er sendt afsted på udenlandsrejser. De fleste studerende øn-

skede dette. Flere er landet og har meldt positivt tilbage. 
• RV har ansat en ny adjunkt (Simon Nygaard) og fået en ny ph.d. studerende 

(Emma Cecilie Sørlie Jørgensen). 
• AIS har ansat en ny postdoc (Ricarda Stegmann). 

 
6. Nyt fra fagrådene  
AIS: Studerende roste afdelingens gode kommunikation ifm. udenlandsophold. Der-
udover blev den afskaffede mulighed for at undervise som gymnasielærer kort drøf-
tet, hvor det blev påpeget, at studerende kan have valgt uddannelsen på baggrund 
deraf men ikke længere få tilbudt muligheden. Mads Peter Bendrup Fauholt (MPBF) 
vil spørge nærmere herom til studieleder på IKS.  
 
RV: Der afholdes konstituerende fagrådsmøde i februar, hvor der vælges et nyt forret-
ningsudvalg.  
 
7. Nyt fra studievejlederne  
Intet nyt fra studievejledningen på AIS og RV, ud over at de forbereder introduktion 
til nye KA-studerende.   
 
UN drøftede kort, hvorvidt mentorordningen skulle ændres til en ”Study buddy” ord-
ning med inspiration fra UN Arkæologi, som blev nævnt på et tidligere SN-møde. 
 
8. Nyt fra Arts Studier  
UN blev orienteret om nyheder fra Arts Studier i januar 2021: 

• Fakultetsledelsen har besluttet, at tilstedeværelseskravet ifm. undervisnings-
deltagelse ikke er gældende i F2021. Det betyder, at de regler som i E2020 var 
gældende for tilstedeværelse fortsat gælder i F2021. Studieordninger opdate-
res 1. februar, så reglen fremgår heraf. 
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• Skemaer for F2021 blev offentliggjort 18. december på MyTimeTable, som er 
det nye skemavisningssystem, der erstatter Timeplaner. 

• Turnusplanen, der viser, hvornår de enkelte uddannelser på Arts skal uddan-
nelsesevalueres, er opdateret for perioden 2021-2025. Næste uddannelses-
evaluering på afdelingen er i 2024, hvor BA RV og KA RV skal evalueres. 

• Projektet om at udarbejde en webressource til VIP om studerendes trivsel er 
igangsat. Det overordnede formål er at understøtte undervisere i mødet med 
studerende, der mistrives eller har udfordringer af personlig karakter. Ønskes 
der mere viden om projektet, kan VEST kontaktes. 

• AU’s nye fælles læringsplatform Brightspace afløser fra efterårssemesteret 
2021 Blackboard.  

• Der er blevet publiceret en ny Power BI rapport om Arbejdsmarkedsstatus. 
• På Arts har 442 studerende søgt om udvekslingsophold i 2021-22, hvilket er 

det hidtil største antal ansøgere registreret på Arts. De studerende får svar på 
deres ansøgninger i løbet af januar. På baggrund af de indkommende ansøg-
ninger tilbydes ca. 350 studerende en udvekslingsplads i 2021-22.  

• Ift. events var Kandidatdag Online en stor succes med højeste antal deltagere, 
U-days afholdes online i 2021, hvor planlægningen er i gangsat, samt afholdes 
Arts CompanyDating online i uge 8, her kan studerende og virksomheder 
møde hinanden via Zoom for potentielle samarbejdsmuligheder.  

Nyhedsbrevet kan altid findes via følgende link: https://medarbejdere.au.dk/fakulte-
ter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/  
 
Det blev påpeget, at studerende får mange mails, der kan være uoverskuelige at holde 
styr på. Fx får KA-studerende, der skriver speciale, stadig mails om introduktionsmø-
der for nye KA-studerende. Der bør kigges nærmere på mængden af mails.  
 
Derudover blev informationen om den nye webressource vedr. studerendes trivsel 
modtaget positivt, hvortil det blev påpeget, at afdelingen bør undersøge nærmere om 
den nye trivselskoordinator fra VEST.  
 
Bilag 8.1 Nyhedsbrev Arts Studier januar 2021 
 
9. Handeplaner BA og KA Arabisk- og Islamstudier (drøftelsespunkt) 
UN drøftede på UN-mødet i december, hvorledes der arbejdes med handleplanerne 
for BA og KA AIS i UN-regi. Disse drøftelser skulle fortsættes efter undervisergrup-
pen har drøftet indholdet af handleplanerne. Der blev gjort status på dette UN-møde.  
 
Mark Sedgwick (MS) og undervisergruppen ønskede at justere to handlinger i hand-
lingsplanerne for at gøre dem mere realistiske: 

• Til BA handleplanen fjernes ”studiestartsprøve” i punkt 3 under Rekruttering og 
studiestart, da spørgsmål om motivation ikke stilles i studiestartsprøven. 

• Til KA handleplanen fjernes punkt 2 under Udvikling af uddannelser, undervis-
ning og læringsmiljø da der er så få studerende, at opdeling af dem i mindre 
grupper vil være umuligt.  

UN godkendte disse rettelser i handleplanerne. 
 

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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Dernæst drøftede UN, hvorvidt handlinger skulle bringes videre i UN-regi. UN drøf-
tede at sætte følgende punkter til kommende UN-møder i dette forårssemester: 

• UN skal forholde sig til mulige sammenhænge mellem lav studieintensitet og 
acceptabel studieprogression. Rammer og materiale til punktet skal undersø-
ges nærmere.  

• Drøftelse af feedbacktimer tages op igen.  
• Der kan evt. drøftes nærmere om det nye universitetsnetværk og samarbejds-

mulighederne, når der modtages nærmere information herom. 
 
Derudover vurderede UN, at AIS med inspiration fra RVs interne uddannelsesevalue-
ring skal foretage en lignende evaluering, da svarene kan være værdifulde ift. at fast-
holde de studerende på uddannelsen. Det anbefales at foretage evalueringen med stu-
derende på BA 7. semester ifm. BA-projekt undervisningen.  
 
De øvrige punkter i handleplanerne var der ansvarlige på ift. opfølgning.  
 
Opfølgning:  
Afdelingskoordinator Kristine Ørnsholt (KØ) koordinerer nærmere på e-mail med 
MS, Thomas Brandt Fibiger og MPBF omkring intern uddannelsesevaluering. 
JB og MS koordinerer nærmere i februar ift. en plan med seminarernes indhold for 
en længere periode.  
 
Bilag 9.1 Godkendt handleplan 2020 BA AIS 
Bilag 9.2 Godkendt handleplan 2020 KA AIS 
 
10. Behandling af undervisningsevalueringer E2020 (beslutningspunkt) 
Jfr. IKS’ evalueringspolitik (https://cas.medarbejdere.au.dk/til-undervisere/kursus-
evaluering-paa-institut-for-kultur-og-samfund/) skal afdelingsleder og UN i samar-
bejde og på baggrund af evalueringsnotater fra de enkelte fag udarbejde evaluerings-
rapporter for hver uddannelse. Der kan udarbejdes et fælles opsummerende notat for 
hele afdelingen eller én pr. uddannelse.  
 
Det anbefales af SN IKS at skrive mere prosatekst for bedre at kunne forstå pointerne 
fremført i notaterne. På SN-mødet vil afdelingsleder skulle præsentere det opsumme-
rende notat for resten af SN IKS. Rapporterne skal fremsendes til SN-sekretæren  
senest den 1. marts 2021. Rapporterne skulle udfyldes i det fælles opsummerende 
evalueringsnotat (bilag 10.1). 
 
Ud over undervisningsevalueringsbilagene var materiale fra intern uddannelsesevalu-
ering medsendt.  
 
Beslutning:  
UN delte sig op under behandlingen ift. RV og AIS og gennemgik efterårets kurser og 
udarbejdede herefter i samarbejde med afdelingsleder evalueringsrapporter for hver 
uddannelse i afdelingen til behandling i SN.  
 
 

https://cas.medarbejdere.au.dk/til-undervisere/kursusevaluering-paa-institut-for-kultur-og-samfund/
https://cas.medarbejdere.au.dk/til-undervisere/kursusevaluering-paa-institut-for-kultur-og-samfund/
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Opfølgning: 
De udfyldte evalueringsrapporter medtages som bilag på næste UN-møde, hvor de 
endeligt godkendes – og efterfølgende sendes til SN-sekretæren inden deadline 1. 
marts. 
 
Bilag 10.1 Afdelingsleders opsummerende evalueringsnotat skabelon 
Bilag 10.2 Undervisningsevalueringer AIS E2020 
Bilag 10.3 Undervisningsevalueringer RV E2020 
Bilag 10.4 Liste over kommenteringsansvarlig  
Bilag 10.5 Intern uddannelsesevaluering 7. semester E2020 
Bilag 10.6 Noter fra intern uddannelsesevaluering E2020 
 
11. Forslag til kommende møder 
11.1 Forslag til kommende UN-møder 

• Drøftelsespunkt om mentorordningen i samarbejde med VEST (inden juni) 
 

Nye forslag fra UN ifm. AIS handleplaner: 
• Drøftelsespunkt om mulige sammenhænge mellem lav studieintensitet og ac-

ceptabel studieprogression på AIS 
• Drøftelse af feedbacktimer  
• Drøftelse om det nye universitetsnetværk og samarbejdsmulighederne ift. AIS 

 
11.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 
 
12. Evt. 
JB takkede de studerende fra det ’gamle’ UN for deres deltagelse og engagement ifm. 
UN-arbejdet.  
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