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Møde den: 24. februar 2021 kl. 13-15.30 

Virtuelt møde via Zoom 

Uddannelsesnævnsmøde Religionsvidenskab og Arabisk- og Islamstudier 

Deltagere: 

Undervisere: Jørn Borup (afdelingsleder og UN-forperson), Marianne Q. Fibiger. 

Studerende: Sophie Horne (UN-næstforperson), Hibo Mohamed Hasan, Søren Gad 

Hvas. 

Observatører: Ibrahim Elsayed (VIP, AIS), Thomas Brandt Fibiger (VIP, AIS),  

Morten Bjørnsen (studievejleder), Morten Hvas (studievejleder), Mette Marie Aavild 

Juhl (studievejleder), Louise Wennemoes Bjerregaard (referent).  

Fraværende:  

Henrik Reintoft Christensen (VIP, RV), Mark Sedgwick (VIP, AIS), Amanda Nilson 

(studerende, RV), Kristine Ørnsholt (afdelingskoordinator). 

1. Godkendelse af dagsorden

2. Opfølgning fra sidste UN-møde

UN fulgte op på forrige UN-møde, den 20. januar 2021, herunder godkendelse af op-

summerende notat vedr. undervisningsevaluering E2020:

Beslutning: 

UN godkendte afdelingslederens evalueringsrapport for Religionsvidenskab (RV) og 

Arabisk- og Islamstudier (AIS).  

Opfølgning: 

UN-sekretær Louise Wennemoes Bjerregaard (LWB) sender dem efter UN-mødet til 

SN-sekretæren. 

Bilag 2.1 Godkendt referat UN-møde RV og AIS 20.01.2021 

Bilag 2.2 Opsummerende evalueringsnotat AIS 

Bilag 2.3 Opsummerende evalueringsnotat RV 

3. Nyt fra afdelingen

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

herunder den aktuelle Corona situation og Brightspace. JB påpegede, at Brightspace 

bliver det nye system, der tager over for Blackboard fra efteråret 2021. Nogle stude-

rende har allerede prøvet det som pilotprojekt på andre uddannelser og er positivt 

indstillet overfor skiftet. JB forventer at høre nærmere om overgangen fra AU. Der-

udover orienterede JB om SN-opfølgningen ift. Online-undervisningsmiljø: 

Det blev aftalt på forrige SN-møde, at de enkelte UN skulle derfor indsamle informa-

tion om, hvad de har af retningslinjer/forslag/drøftelser omkring, hvordan man kan 

skabe et godt online-undervisningsmiljø. Dette fremsendes til SN-sekretæren senest 
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den 1. marts. Der blev til drøftelserne medsendt noter vedr. online-undervisning fra 

et afdelingsmøde.  

UN drøftede videoer optaget i undervisningen, som studerende har oplevet positivt 

ift. forelæsninger og fleksibiliteten deraf.  

Det blev fremhævet af studerende, der er brug for pauser for at skabe et godt online-

undervisningsmiljø. Det er væsentligt, at der afholdes pauser, når man sidder så me-

get foran skærmen. Videoer medvirker til at imødekomme, at studerende selv kan 

holde pauser, men ved Zoom undervisning skal der holdes pauser. UN drøftede timer 

og ressourcer ift. videooptagelser, som kunne bringes videre til SN.  

 

Opfølgning: 

LWB sender noterne i bilag 3.1 og ovenstående fra referatet til SN-sekretæren efter 

UN-mødet. 

 
Bilag 3.1 Noter fra afdelingsmøde om online-undervisning 

 

4. Nyt fra fagrådene  

AIS: Fagrådet på AIS orienterede om studerende, der har oplevet manglende kom-

munikation fra VIP Ibrahim Elsayed på 2. og 4. semester, særligt med fokus på pen-

sumudfordringer og kontakten med universiteterne, som studerende på 4. semester 

er på udlandsophold hos. Ibrahim Elsayed fortalte, at han er i kontakt med stederne, 

og at de har information om studieordning og pensum. Studievejledningen påpegede, 

at pensum er et tilbagevendende væsentligt fokus for de studerende at vide. Det blev 

påpeget, at det er svært at ensrette, men underviserne i Danmark er indforstået med, 

at studerende kommer til at have forskellig viden, hvilket der tages højde for i eksa-

menssituationen. Det blev foreslået, at der afholdes et møde, hvor dette afklares mel-

lem VIP og studerende. JB opfordrede til at dette planlægges og afholdes. 

Fagrådet på AIS kontakter LWB om en sag med en studerende, der skulle til om-

prøve, da vedkommende ikke deltog i undervisningen.  

Det blev diskuteret om studievejledningen AIS samarbejder med studievejledningen 

RV, hvilket de gør, i henvendelser, hvor der ikke er træffetider. Hvis studerende har 

en henvendelse, der haster, kan studiecenteret kontaktes. Det blev desuden påpeget, 

at studievejledningen har ekstra travlt ift. Corona henvendelser. JB påpegede, at det 

handler om tydelig information til de studerende, om hvornår de kan få hjælp, og 

hvem de kan få hjælp fra. Studievejledningen vil gøre en ekstra indsats for at kommu-

nikere dette.  

Studerende på 6. semester, hvor pensum var blevet ændret, uden at de var blevet in-

formeret forud for eksamenen. Den studerende burde have fået informationen om 

ændringen. Det blev påpeget som et specifikt problem og ikke et generelt.   

 

Opfølgning:  

På næste UN-møde skal UN drøfte pensumreglen.  

 

RV: Fagrådet på RV har drøftet eksamener, hvor der på 4. semester har været udfor-

dringer med Studium generale. Derudover har de oplevet to generelle udfordringer: 

Eksamener på 48 timer er udfordrende og stressende, da der er for lidt tid til at lave 

opgaven. VIP var enig og opfordrede til, at det ville blev ændret til længere tid, hvilket 

dog først kan ændres i 2023. UN diskuterede, hvornår der kunne blive udleveret 

spørgsmål – og der blev opfordret til, at det blev udleveret om morgenen.  
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Derudover påpegede fagrådet, at eksamenen på Religionshistorisk tema med fordel 

kunne flyttes til december, så de studerende ikke havde tre eksamener i januar.  

Opfølgning: 

LWB vil undersøge hos UVAEKA om, udlevering og aflevering af en 48-timers eksa-

men kan være i en tidsperiode fra kl. 10 til kl. 10.  

 

Derudover påpegede fagrådet, at der med fordel kan afholdes en workshop omkring 

bachelorprojekt-emner i juni, så de studerende har længere tid til at overveje dette. 

Det blev påpeget, at fagrådet kan komme med forslag til indhold og lignende. På AIS 

har der været afholdt informationsmøde før i juni, hvilket har været positivt.  

Der blev foreslået et seminar om dette, både på AIS og RV, hvor VIP kan fremlægge 

deres forskningsområder ift. at vælge vejleder. Fagrådet på RV skal arbejde videre 

med dette og tage kontakt til AIS studievejledningen for inspiration.  

 

Det blev desuden påpeget, at Specialevejleder-kataloget skal opdateres.  

 

5. Nyt fra studievejlederne  

RV: Studievejledningen på RV har afholdt to arrangementer: Introduktion til kandi-

datuddannelsen havde ikke et stort fremmøde, derudover tilvalgsdag hvor der var 

større fremmøde end tidligere. Der forventes at komme en evaluering for tilvalgsda-

gen på et senere tidspunkt. Studerende spurgte ind til, hvad de kunne bruge BA TV 

RV til ud over gymnasiedelen. Der er ændret metode for træffetider.  

 

AIS: Studievejledningen på AIS forbereder sig på U-days og på årgangsmøder for 2. 

semester BA-studerende og for KA-studerende angående specialesemesteret.  

 

6. Nyt fra Arts Studier  

UN blev orienteret om, at studieportalen er opdateret med de nye UN-medlemmer: 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/uddan-

nelsesnaevn/kultur-og-samfund/. Såfremt der måtte være rettelser, skal man kon-

takte LWB.  

 

Derudover blev UN orienteret om nyheder fra Arts Studier i februar 2021: 

- Påmindelse om sprogpolitikken, der trådte i kraft pr. 1. september 2020 – jf. 

referatet fra 16. september 2020 ift. hvilke regler, der gælder for UN’ets ud-

dannelser hvad angår undervist sprog. RV og AIS karakteriseres pga. sprog-

elementer og propædeutik som ”dansk akkrediterede uddannelser i sprog og 

sprogbaserede områdestudier”, hvor undervisning og eksamen foregår på 

dansk, engelsk eller det studerede sprog. Hvis sprogkundskab er en del af de 

faglige mål, kan underviser ikke aftale med studerende, at de aflægger eksa-

men på andre sprog end det studerede sprog. Hvis sprogkundskab ikke er en 

del af de faglige mål, kan underviser imødekomme studerendes ønske om at 

aflægge eksamen på dansk, selvom undervisningen er foregået på engelsk, og 

omvendt. 

- Nye Power BI rapporter om hhv. Bacheloroptag ift. gennemsnitlig adgangsgi-

vende kvotient, samt Frafaldstal på BA ift. adgangsgivende gennemsnit, kvote 

og prioritering. 

- Studievelkomst 2021: Planlægning er påbegyndt i samarbejde med institut-

terne og VEST. Studievelkomstugen er i uge 34 (23.-27. august 2021).  

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/uddannelsesnaevn/kultur-og-samfund/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/uddannelsesnaevn/kultur-og-samfund/
https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Uddannelsesnaevn/IKS/RV-AIS/2020/Referat_Uddannelsesnaevnsmoede_Religionsvidenskab_og_Arabisk-_og_Islamstudier__16._september_2020.pdf
https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Uddannelsesnaevn/IKS/RV-AIS/2020/Referat_Uddannelsesnaevnsmoede_Religionsvidenskab_og_Arabisk-_og_Islamstudier__16._september_2020.pdf
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- Derudover listes der Karrierearrangementer for studerende frem til påsken, 

der afholdes af Arts Karriere. UN drøftede, at disse arrangementer listes på 

Blackboard og på Facebook, men at de studerende måske overser dette.  

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/  

 

Opfølgning: 

UN spurgte ind til sprogpolitikken ift. KA AIS og internationale studerende. LWB un-

dersøger, hvordan afdelingen og studievejledningen specifikt skal svare internatio-

nale studerende ift. sprog på uddannelsen, da internationale studerende kan følge 

dele af KA AIS-uddannelsen.  

 

Bilag 6.1 Nyhedsbrev Arts Studier februar 2021 

 

7. Evaluering af projektorienteret forløb E2020 (drøftelsespunkt)  

UN skulle drøfte og kommentere evaluering af projektorienteret forløb for E2020 fra 

hhv. studerende og projektværter med særlig opmærksomhed på de tre delelementer 

af det projektorienterede forløb og på sammenhængen mellem disse tre delelementer 

(1. vejledning og/eller undervisning, 2. forløbet hos projektværten samt 3. eksamens-

formen) samt på den generelle sammenhæng på hele semesteret.  

UN skulle drøfte, om evalueringsresultaterne gav anledning til forslag til kvalitetsfor-

bedringer og evt. problematikker tages med til SN, hvorfra de opsamles og gives vi-

dere til Dekanatet og Uddannelsesforum Arts (UFA).   

 

NB! Rapporterne skal behandles fortroligt, da der kan være personhenførbare oplys-

ninger i kommentarerne. 

Nogle evalueringsrapporter var bortfaldet og andre lagt sammen, hvis der er indkom-

met meget få besvarelser. For UN betød det, at evalueringsrapporten for projektvær-

ter ikke var udarbejdet. De studerendes evalueringsrapporter var lagt sammen i en 

fælles for RV og AIS.  

 

UN drøftede, at evalueringssvarene i bilag 7.1 var positive. Dog påpegede VIP, at der 

med selve projektorienteret forløb har været skabt forvirring ift. to aspekter: 

1) Det specialeforberedende forløb: De studerende opfatter sig semesteret som 

værende fuldtid i projektorienteret forløb, men de skal samtidig forholde sig 

til sit speciale og de løbende opgaver til de specialeforberedende elementer, 

der kræves af 10 ECTS specialeforberedende forløb.   

2) Rapport om deres projektorienteret forløb: Denne skal afleveres, inden de er 

færdig med selve deres projektorienteret forløb, hvilket UN påpegede ikke 

hænger sammen. UN kunne ikke forstå logikken bag dette. 

 

Opfølgning: 

JB tager ovenstående drøftelser med videre til det kommende SN-møde.  

 

Bilag 7.1 Evaluation of Project Placement E2020 - RVAIS students 

 

8. Godkendelse af fagbeskrivelser for valgfag (beslutningspunkt)  

UN skulle godkende valgfag til E2021 for Seminar A og B på hhv. AIS og RV, samt Re-

ligionshistorisk tema på BA RV. 

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/


 

 

  

  

Side 5/6 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

 

 

 

JB udtrykte stor utilfredshed med, at der kun er et valgfag på BA RV (Religionshisto-

risk tema på 3. semester), da det blev afklaret, at Moderne religion på 7. semester 

ikke er et valgfag. JB vil følge op på dette i SN-regi.  

 

UN drøftede, hvorvidt der skulle være deltagerbegrænsning på Religionshistorisk 

tema. JB foreslog, at hvis der er ubalance i deltagerantal, kan han kontakte de stude-

rende ift. at flytte valgfag, hvilket UN var enige i som en god idé.  

 

Beslutning: 

UN godkendte fagbeskrivelserne i bilag 8.1-8.6 for valgfag til E2021.  

 

Opfølgning: 

JB sender valgfagsbilagene til UVAEKA inden 1. marts, samt følger op på valgfagsutil-

fredsheden i SN. 

 

Bilag 8.1 KA AIS 2017, Seminar A, Islam og Coronakrisen 

Bilag 8.2 KA AIS 2017, Seminar B, Islam og Coronakrisen 

Bilag 8.3 KA RV 2017, Seminar A, Religion, erkendelse, fællesskab og følelser 

Bilag 8.4 KA RV 2017, Seminar B, Religion, erkendelse, fællesskab og følelser 

Bilag 8.5 BA RV 2018, Religionshistorisk tema, Mysteriereligion 

Bilag 8.6 BA RV 2018, Religionshistorisk tema, De ukendte tekster 
 

9. Studieordninger/studieordningsændringer efter behandling i deka-

natet til ikrafttrædelse 1. september indeværende år (orientering)  

Prodekanen for uddannelse har behandlet de indkomne forslag til nye studieordnin-

ger og studieordningsændringer. På baggrund af dette blev UN orienteret om studie-

ordninger og studieordningsændringer til ikrafttrædelse 1. september 2021. 

 

9.1 Nye studieordninger 2021  

Godkendte studieordninger publiceres på studieportalen senest 1. marts og træder i 

kraft 1. september. BA Arabisk- og Islamstudier blev godkendt, jf. sidste side i indstil-

lingsskemaet i bilag 9.1-1. 

 

Bilag 9.1-1 Indstillingsskema BA Arabisk og Islamstudier 

 

9.2 Studieordningsændringer 2021  

Godkendte studieordningsændringer træder i kraft i studieordningen 1. september. 

Efterårsfag offentliggøres i kursuskataloget pr. 1. april. 

 

UN/Afdelingen har indstillet en samlet studieordningsændring til uddannelserne BA 

Religionsvidenskab 2018, BA-TV Religionsvidenskab 2018 og KA-TV Reli-

gionsvidenskab 2019 vedr. indsættelse af minimumskrav i sideantallet på skrift-

lige opgaver på de tre uddannelser. 

 

Behandling i Dekanatet: Dekanatet godkendte at indsætte minimumsbeskrivelsen på 

alle skriftlige prøver, da dette sikrer en bedre forventningsafstemning med de stude-
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rende. Dog skal det nuværende sideantal kunne rummes i det nye interval, så stude-

rende, der evt. skal til omprøve, ikke kommer i klemme. Der kan derfor ikke ændres 

fra maksimum-sideantallet på 20 normalsider til det foreslåede på 18 normalsider 

(12-18 normalsider) i følgende fag: 

- Moderne religion (BA RV 2018)  
det foreslås derfor, at der ændres til 12-20 normalsider i studieordningen. 

 

- Religionsvidenskabelig teori og metode (KA-TV RV 2019)  
det foreslås derfor, at der ændres til 12-20 normalsider i studieordningen. 

UN skulle beslutte, om de var enige i forslaget til sidetal i Moderne religion og Religi-

onsvidenskabelig teori og metode.  

 

Beslutning: 

UN godkendte, at sidetallene fastholdes med maksimumssidetal på 20 normalsider i 

de to fag. 

 

Bilag 9.2-1 Studieordningsændring RV minimumssidetal 
 

10. Karrierearrangement  

Med baggrund i programmet for arrangementet ”Muligheder efter BA på AIS skulle 

UN drøfte, hvordan arrangementet forløb, samt hvordan et karrierearrangement bør 

holdes igen online både for RV og AIS studerende med inspiration i det afholdte ar-

rangement for BA AIS studerende.  

UN blev orienteret via en PowerPoint-præsentation om AIS arrangementet, som var 

organiseret af fagrådet på AIS. UN drøftede, at arrangementet med fordel kan blive 

afholdt hvert semester. JB påpegede, at de gerne ville lave et arrangement lignende i 

dette forår for RV involverende fagrådet på RV og afdelingskoordinator Kristine 

Ørnsholt. Dette var fagrådet på RV interesseret i.  

Det blev påpeget, at arrangementets indhold formentlig kan aflede til opdateret ind-

hold på afdelingens hjemmeside. JB opfordrede fagrådet på AIS til at komme med 

forslag til opdateringer til hjemmesiden.  

 
11. Forslag til kommende møder 

11.1 Forslag til kommende UN-møder 

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

- Drøftelsespunkt om mulige sammenhænge mellem lav studieintensitet og ac-

ceptabel studieprogression på AIS (AIS handleplaner) 

- Drøftelse af feedbacktimer (AIS handleplaner) 

- Drøftelse om det nye universitetsnetværk og samarbejdsmulighederne ift. AIS 

(AIS handleplaner) 

 

Det blev foreslået, at fagrådene skal drøfte, om de studerende har oplevet udfordrin-

ger med eksamenen og kommunikation med UVAEKA, og orientere UN herom på 

næste UN-møde i marts. 

 

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

 
12. Evt. 


