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Lokale 515 Bygning 1451 
Uddannelsesnævnsmøde Religionsvidenskab og Arabisk- og Islamstudier 

Referat 

Deltagere: 
Undervisere: Jørn Borup (afdelingsleder og UN-forperson), Henrik Reintoft  
Christensen. 
Studerende: Hibo Mohamed Hasan (UN-næstforperson), Søren Gad Hvas, Laura 
Christine Swift.  

Observatører: Thomas Brandt Fibiger (VIP, AIS), Morten Hvas (studievejleder, RV),  
Kristine Ørnsholt (afdelingskoordinator), Aleksander Jensen (uddannelseskonsulent, 
IKS), Louise Wennemoes Bjerregaard (SNUK, referent). 

Fraværende:  
Marianne Q. Fibiger (VIP, RV), Mark Sedgwick (VIP, AIS),  Ibrahim Elsayed (VIP-ob-
servatør, AIS), Amanda Nilson (studerende, RV), Morten Bjørnsen (studievejleder, 
AIS), Mette Marie Aavild Juhl (studievejleder, RV). 

1. Godkendelse af dagsorden
Uddannelsesnævnet (UN) godkendte dagsorden.

Afdelingsleder og UN-forperson Jørn Borup (JB) påpegede, at suppleantlisten på VIP 
og studerende skal anvendes, når VIP eller studerende ikke kan deltage til møderne – 
VIP’erne Uffe Schjødt er suppleant for RV og Thomas Brandt Fibiger er suppleant for 
AIS. Sidstnævnte vil fremover deltage i UN på vegne af VIP Mark Sedgwick. 

2. Opfølgning fra sidste UN-møde
UN fulgte op på UN-mødet den 16. juni 2021.

Bilag 2.1 Godkendt referat UN-møde RV og AIS 16.06.2021 

3. Nyt fra afdelingen
JB orienterede UN om nyt fra afdelingen:

• Tal for optag 2021: På Arts har ansøgertallene ikke været så høje som forrige
år, men for Religionsvidenskab (RV) ser optaget normalt ud, hvor Arabisk- og
Islamstudier (AIS) har en tilbagegang.

• E2021 undervisning: I det kommende semester vil undervisningen være fy-
sisk, men der findes en plan B. Hvis studerende blive syge med Corona eller
lignende, så er det ikke undervisers ansvar at lave hybrid undervisning, så vil
det betragtes som normal sygefravær.

• Kommende arrangementer: Semesterstartsfest, den 3. september, og RV 30-
årsjubilæum (fra 2020), 29. oktober.
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4. Nyt fra fagrådene
Intet nyt.

5. Nyt fra studievejlederne
Studievejledningen er godt i gang med studiestart og oplæg i den forbindelse. Der af-
holdes kandidatintroduktionsmøde snart, hvor de kun har modtaget tilmeldinger fra
RV-studerende.

Afdelingskoordinator Kristine Ørnsholt (KØ) påpegede, at studiegrupper bliver etab-
leret tidligere end hidtil, og hvis VIP hører noget i denne forbindelse, så vil KØ og stu-
dievejledningen gerne vide det. KØ skriver til instruktorerne, da der har været forvir-
ring om, hvorvidt instruktorerne selv skulle lave grupperne, men det står KØ for. 

6. Nyt fra Arts Studier
UN blev orienteret om nyheder fra Arts Studier august 2021, herunder den nemmere
ansøgningsproces for studerende med handicap, der gør, at disse studerende kun be-
høver at søge om særlige prøvevilkår én gang. Ved spørgsmål herom fra studerende
med handicap kan studievejledningen kontaktes.
Derudover blev undervisningsmiljøvurderingen kort nævnt, samt internationalise-
ringstallet som på Arts dækker over 156 udvekslingsstuderende. JB påpegede, at af-
delingen kan undersøge, om der var et potentiale ifm. internationalisering. Det blev
dog påpeget, at rammerne formentlig gør, at RV og AIS ikke bliver en større aktør ift.
udvekslingsstuderende.
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 august 2021 

7. Godkendelse af valgfagsfagbeskrivelser F2022 (beslutningspunkt)
UN skal behandle fagbeskrivelser for valgfag (Seminar) til foråret 2022 på hhv. Reli-
gionsvidenskab (RV) og Arabisk- og Islamstudier (AIS).
JB præsenterede valgfagsudbuddet. To af de tre Seminar-udbud var genudbud. Det
nye udbud vil blive kaldt Dommedagspsykologi i sociale bevægelser.
VIP påpegede, at AIS gerne kigge på valgfag tidligere med henblik på tidligere for-
ventningsafstemning med de studerende. Undervisergruppen vil derfor kigge på ud-
buddet til E2022 i dette efterår.

Beslutning: 
UN godkendte fagbeskrivelserne for valgfag til foråret 2022. 

Opfølgning: 
De godkendte valgfagsbeskrivelser skal afdelingsleder sende til UVAEKA (og SNUK) 
senest 14. september. 

Bilag 7.1 Fagbeskrivelser valgfag KA AIS F22 
Bilag 7.2 Fagbeskrivelser valgfag KA RV F22  

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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8. Evaluering af god praksis for kursusafvikling (drøftelsespunkt) 
Da Studienævnet på Institut for Kultur og Samfund (SN IKS) vedtog retningslinjerne 
”God praksis for kursusafvikling” blev det aftalt, at disse skulle evalueres, efter de 
havde været i brug i et år. Derfor blev UN bedt om at drøfte spørgsmålene inden SN-
mødet den 8. september 2021. Retningslinjerne findes her: 

• På dansk: https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Stu-
dienaevn/Kultur_og_Samfund/SN-dokumenter/God_praksis_for_kursusaf-
vikling_paa_uddannelser_10._juni_2020.pdf  

• På engelsk: https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Stu-
dienaevn/Kultur_og_Samfund/SN-dokumenter/Good_practice_for_presen-
ting_and_delivering_courses_on_degree_programmes_10._juni_2020.pdf  

 
Spørgsmål til drøftelsen var følgende: 

1) I hvilket omfang er undervisere og studerende på de enkelte kurser bekendte 
med retningslinjerne? 

2) I hvilket omfang følges de før undervisningsstart og gennem undervisnings-
forløbet? 

3) I hvilken udstrækning opleves de som hensigtsmæssige af undervisere og stu-
derende? 

4) Hvad, om noget, kunne UN’erne ønske sig ændret ved retningslinjerne? 
 
UN drøftede punktet og udfyldte bilag 8.1 med svarene.  
 
JB orienterede UN, at underviserstablen havde lavet et alternativt forslag til den nu-
værende beskrivelse af retningslinjerne i bilag 8.2. UN vurderede, at beskrivelserne i 
bilag 8.2 var gode og burde benyttes i stedet, herunder også da bilag 8.2 formidlings-
mæssigt var adresseret til den studerende, hvor nuværende er adresseret mere til un-
derviseren.  
 
Opfølgning: 
JB vil derfor melde til SN, at afdelingen ønsker at dispensere fra de generelle ret-
ningslinjer og benytte sine egne i bilag 8.2. 
LWB sender UNs svar på spørgsmålene i bilag 8.1 inkl. bilag 8.2 til SN-sekretæren. 
 
Bilag 8.1 Evaluering af retningslinjer for god praksis for kursusafvikling 
Bilag 8.2 Tekst til studerende om undervisningsmiljø på RV 
 
9. Initiativ fra undervisere om forslag til en række evalueringsspørgs-

mål samt justering af evalueringsproces (drøftelsespunkt) 
På initiativ fra undervisere var der udarbejdet en række forslag til evalueringsspørgs-
mål og en justering af evalueringsprocessen, der ønskes at søges dispensation til i SN-
regi, såfremt at UN var enige i en dispensationsansøgning, som ville blive udarbejdet 
efter UN-mødet. UN skulle vurdere, om der skal arbejdes videre med dispensations-
ansøgningen. 
UN gav lov til at gå videre med at en dispensationsansøgning til SN om at rykke dead-
line for aflevering for underviserens evalueringsrapport til efter eksamenen. Dette 

https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Kultur_og_Samfund/SN-dokumenter/God_praksis_for_kursusafvikling_paa_uddannelser_10._juni_2020.pdf
https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Kultur_og_Samfund/SN-dokumenter/God_praksis_for_kursusafvikling_paa_uddannelser_10._juni_2020.pdf
https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Kultur_og_Samfund/SN-dokumenter/God_praksis_for_kursusafvikling_paa_uddannelser_10._juni_2020.pdf
https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Kultur_og_Samfund/SN-dokumenter/Good_practice_for_presenting_and_delivering_courses_on_degree_programmes_10._juni_2020.pdf
https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Kultur_og_Samfund/SN-dokumenter/Good_practice_for_presenting_and_delivering_courses_on_degree_programmes_10._juni_2020.pdf
https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Kultur_og_Samfund/SN-dokumenter/Good_practice_for_presenting_and_delivering_courses_on_degree_programmes_10._juni_2020.pdf
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ville både være gældende for underviserne på RV og AIS. Det skal være et pilotpro-
jekt, der skal evalueres på efterfølgende.  
 
Opfølgning:  
UN vil gennemgå punktet om UN-spørgsmål til undervisningsevaluering som hidtil, 
hvorefter afdelingen på et afdelingsmøde kan lave en praksis for hvilke underviser-
spørgsmål, der skal benyttes med udgangspunkt i forslagene fra bilag 9.1. Sidst-
nævnte gøres såfremt dispensationen tildeles. Ifm. punktet om UN-spørgsmål til un-
dervisningsevaluering skal UN genbesøge principperne for kursusevaluering og un-
dersøge om alle kurser skal evalueres hver gang.  
 
I forlængelse af denne drøftelse spurgte JB, om afdelingen skal fortsætte med at lave 
en evaluering af hele uddannelsen, som der var gjort på BA RV. Dette så UN gerne. 
JB og KØ vil derfor gå videre med en ny evaluering heraf.  
 
Bilag 9.1 Forslag til evalueringsspørgsmål 
 
10. Anonymisering af eksamensopgaver (drøftelsespunkt)  
UN har tidligere drøftet anonymiseringen af eksamensopgaver (jf. UN-referater fra 
27. maj 2021 og 16. juni 2021). På dette møde skulle UN gennemgå afdelingens kur-
ser, der har anonymisering:  

• BA RV: Religionssociologi og religionspsykologi, religionshistorisk tema, 
originalsprogsopgave, moderne religion  

• KA RV: Seminar A 
• BA AIS: Introduktion til den arabiske og islamiske verden, kultur og medier 

i arabisk- og islamstudier 
• KA AIS: Seminar A 

UVAEKA var forud UN-mødet adspurgt, om listen er korrekt, og de havde kun regi-
steret for både AIS og RV, at det var bundne hjemmeopgaver, som skulle anonymise-
res. UVAEKA skal orienteres hurtigst muligt, såfremt der er ændringer til anonymise-
ringen.  
 
I 2019 (jf. UN-referat fra 20. februar 2019) besluttede UN følgende ifm. anonymise-
ring af eksamensopgaver: 
 

 

UN drøftede på, hvilke discipliner det giver mening at anonymisere eksamener. 
Det er oplagt de steder, hvor eksamen er en bunden hjemmeopgave og på skrift-
lige eksamener under tilsyn. Generelt kunne det være godt at opfordre til at stu-
derende ikke skriver navn på eksamen. God idé at anonymisere, alle prøver bør 
være anonyme også de, der har ekstern censur.  
 
Beslutning:  
Afdelingsleder melder ind til UVAEKA, hvilke eksamener der skal kunne afholdes 
anonymt. 
 

 
UN besluttede at udskyde dette punkt til næste møde.  
 

https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Uddannelsesnaevn/IKS/RV-AIS/2021/Referat_Uddannelsesnaevnsmoede_Religionsvidenskab_og_Arabisk-_og_Islamstudier_27._maj_2021.pdf
https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Uddannelsesnaevn/IKS/RV-AIS/2021/Referat_Uddannelsesnaevnsmoede_Religionsvidenskab_og_Arabisk-_og_Islamstudier_16._juni_2021.pdf
https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Uddannelsesnaevn/IKS/RV-AIS/2019/Godkendt_referat_UN-moede_RV-AIS_200219.pdf
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Opfølgning: 
Fagrådene drøfter emnet på deres kommende fagrådsmøder. 
UN-sekretær Louise Wennemoes Bjerregaard (LWB) spørger UVAEKA, hvorvidt man 
i kursuskataloget kan skrive, om eksaminationen er anonymiseret.  
LWB og KØ vil forsøge at lave en liste over, hvor anonymiseringen kan give mening 
ift. eksamensformen til næste møde. 
 
11. APV / Undervisningsmiljøvurdering på Arts (drøftelsespunkt) 
Undervisningsmiljøvurdering på Arts gennemgås på næste UN-møde. Et punkt, der 
vil kunne indgå i handleplanen, der skal udarbejdes på baggrund af undersøgelsen, er 
bl.a. en drøftelse af følgende: 
 
11.1 Studerende føler sig intimideret af enkelte undervisere på afdelin-

gen (drøftelsespunkt) 
UN blev præsenteret for af fagrådet på RV, at nogle studerende føler sig intimideret af 
enkelte undervisere på afdelingen, ifm. UN-mødet den 27. maj 2021. Det blev aftalt, 
at UN ville bringe emnet op igen til yderligere drøftelse, efter at begge fagråd havde 
drøftet problematikken nærmere. UN skulle derfor nu drøfte (i forlængelse af oven-
stående punkt om anonymisering af eksamensopgaver), at nogle studerende føler sig 
intimideret af enkelte undervisere på afdelingen, og hvad der kan/bør gøres herved. 
Fagrådene skulle præsentere deres drøftelser til UN under punktet.   
 
Studerende påpegede det konkrete eksempel, der affødte punktet. Andre studerende 
bød ind med andre eksempler både på RV og AIS.   
 
JB påpegede, at studerende kan lave en formel personsag på det til JB og Studieleder. 
Derudover kan studerende lave en opfordring til UN om en generel drøftelse om, 
hvordan underviser og studerende taler sammen. Desuden kan sådanne tilfælde på-
peges i en undervisningsevaluering, hvilket UN og underviser vil tage alvorligt, når 
evalueringerne gennemgås. Det opfordres, at studerende enten går via fagrådet, til 
studievejledningen, til mentorordningen, til afdelingsleder og/eller UN.  
 
Opfølgning: 
UN vil foretage en generel drøftelse om, hvordan underviser og studerende taler til 
hinanden ifm. undervisningsmiljøvurderingen på næste møde.  
 
12. Proces for studieordningsændringer (orientering) 
I foråret blev processen for nye studieordninger og ændringer hertil sat i gang i UN. 
UN har stadig mulighed for at indmelde ønsker om ændringer til eksisterende studie-
ordninger. Dette kræver jf. uddannelseseftersynet, at studieordningen har haft et 
fuldt gennemløb. Der kan ved en studieordningsændring kun være tale om mindre 
ændringer, og det er ved en hver ændring vigtigt at relatere ændringen til uddannel-
sen som helhed. Ændringer inden en studieordnings fulde gennemløb kan kun gen-
nemføres, hvis der er tale om deciderede fejl, som bør rettes af hensyn til de stude-
rendes retssikkerhed.  
 

https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Uddannelsesnaevn/IKS/RV-AIS/2021/Referat_Uddannelsesnaevnsmoede_Religionsvidenskab_og_Arabisk-_og_Islamstudier_27._maj_2021.pdf
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Proces for indstilling og godkendelse af studieordningsændringer: 
• UN behandler ændringer i oktober med indstilling til godkendelse i SN. 
• SN behandler ændringer i november med mulighed for 2. behandling i de-

cember. SN indstiller til godkendelse i Dekanatet. 
• Dekanatet behandler studieordningsændringer i januar. 

Godkendte studieordningsændringer træder i kraft i studieordningen pr. 01.09.2022. 
 
UN har følgende studieordninger, som har haft et fuldt gennemløb:  

• Kandidatuddannelsen i arabisk- og islamstudier 2017 
• Kandidattilvalget i arabisk- og islamstudier 2017 
• Kandidatuddannelsen i religionsvidenskab 2017 
• Kandidattilvalget i religionsvidenskab 2019 

 
UN har behandlet følgende ændringer: 

• Den 28. april behandlede og indstillede UN en ændring til godkendelse i SN, 
der tilføjer en færdighed, der bedømmer stave- og formuleringsevne i skrift-
lige opgaver på følgende uddannelser:  

o Bacheloruddannelsen i arabisk- og islamstudier 2021 
o Kandidatuddannelsen i arabisk- og islamstudier 2017 
o Bacheloruddannelsen i religionsvidenskab 2018 
o Kandidatuddannelsen i religionsvidenskab 2017 

 
Skabelon og dialog med UN-sekretæren: 
Skabelon for indstilling af ændringer kan rekvireres hos UN-sekretæren.  
De relevante undervisere opfordres sammen med afdelingsleder til at hente sparring 
hos UN-sekretæren i forhold til kvalificering af den eller de ønskede studieordnings-
ændringer inden endelig godkendelse i UN. 
 
Opfølgning: 
JB vil sende en mail til afdelingen/underviserstablen og bede dem om at kigge på, om 
der er noget, der skal justeres i BA RV. Tilbagemeldingerne samles ind, hvorefter der 
kan ses på i UN, hvorvidt rettelserne er nødvendige at gå videre med. Større ting som 
strukturelle ændringer f.eks. fag der skal flytte semester vil kræve en ny studieord-
ning. JB opfordrede desuden fagrådet på RV til at gennemgå BA-studieordningen. 
 
13. Summer University udbud (orientering) 
UN blev orienteret om, at det igen var tid til at komme med forslag til AU Summer 
University kurser i 2022 med frist for indsendelse af forslag den 1. september 2021. 
Underviserne skulle i dialog med afdelingsleder, hvis der ønskes et Summer Univer-
sity kursus i sommeren 2022. Se link: https://medarbejdere.au.dk/administra-
tion/internationalt/ausummeruniversity/information-til-au-undervisere/arts/ 
 
JB spurgte fagrådene, om de ville drøfte, hvorvidt de studerende har ønsker til Sum-
mer University kurser fremadrettet. I så fald må de gerne henvende sig til JB herom.  
 

https://medarbejdere.au.dk/administration/internationalt/ausummeruniversity/information-til-au-undervisere/arts/
https://medarbejdere.au.dk/administration/internationalt/ausummeruniversity/information-til-au-undervisere/arts/
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14. Valg på AU: De studerendes valg til SN og UN i 2022 (orientering og 
drøftelsespunkt) 

UN blev orienteret om valg på AU i efteråret 2021, hvor de studerende skal vælges til 
SN og UN (studerende er på valg hvert år, VIP er først på valg igen i 2023). Link til 
valgside på AU’s hjemmeside: https://medarbejdere.au.dk/strategi/valg/informa-
tion-om-valg-paa-au/regelgrundlag-for-valget/ 
 
UN drøftede, hvad der kunne sættes i gang ift. rekruttering blandt de studerende. 
Derudover ville de studerende koordinere og vende tilbage med, hvem der af de stu-
derende UN-medlemmer skal være ansvarlig for opstillingslisten. Den ansvarlige skal 
give en status til UN i oktober (der er valg i slutningen af november). 
 
Opfølgning: 
Fagrådende tager dialog herom, da der skal koordineres en fælles liste af RV og AIS 
studerende. LWB tager kontakt til studerende om status og ansvarlig inden næste 
UN-møde.  
 
15. Midler til indsatser, der kan styrke det faglige og sociale på uddannel-

serne (drøftelsespunkt) 
Afdelingen for Religionsvidenskab og Arabisk- og Islamstudier har fået tildelt 
100.000 kr. til at styrke social-faglige aktiviteter (reboarding) på uddannelserne. UN 
blev opfordret forud UN-mødet at overveje ideer til, hvad midlerne kan benyttes til.  
 
JB påpegede, at pengene skal bruges i år. På SN-mødet blev det foreslået, at hver af-
deling fra IKS donerer et beløb til et større projekt på institut niveau, hvilket UN støt-
tede op om.  
 
UN drøftede ideer, bl.a. 

• Ekskursioner til København  
• Nyt projekt Religion i Aarhus, hvor der ansættes en studentermedhjælper 
• Krop, sind, ånd messe med 5. semester RV-studerende 
• At ansætte instruktorer til læsecafé  
• Studenterforeninger kan f.eks. søge penge til foredrag eller musikevents. Det 

blev foreslået, at foreningerne informeres herom til næste UN-møde.  
• En fælles RV og AIS en-dags-festival med workshops og debat f.eks. mellem 

en præst og imam med efterfølgende fest. Fagrådet vil kigge på et budget.  
 

Opfølgning: 
Løbende ideer og forslag kan sendes til JB.  
  
16. Forslag til kommende møder 
16.1 Forslag til kommende UN-møder 

• Drøftelse om det nye universitetsnetværk og samarbejdsmulighederne ift. AIS 
(AIS handleplaner). 

• Drøftelse om universitetsnetværket ift. RV. 
• Fortsat drøftelse om feedbacktimer på RV og AIS, i efteråret. 

https://medarbejdere.au.dk/strategi/valg/information-om-valg-paa-au/regelgrundlag-for-valget/
https://medarbejdere.au.dk/strategi/valg/information-om-valg-paa-au/regelgrundlag-for-valget/
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o Dette punkt besluttede UN at tage op i oktober. 
• Pjecen med emner til bachelorprojekter, i efteråret. 

o Simon Nygaard tager sig af pjecen, så UN skal ikke længere drøfte 
dette. Formidlingen på hjemmesiden skal forberedes. Punktet fjernes 
derfor fra listen over kommende UN-møder. JB kontakter Simon Ny-
gaard herom. 

 
Nyt punkt fra UN: 

• Drøftelse om hvor meget man fra ens projektorienteret forløb, som må bruge 
i ens specialeskrivning. VIP Marianne Schleicher, der håndterer faget, invite-
res med til drøftelsen.  

o Dette punkt besluttede UN at tage op i oktober.  
o LWB undersøger, om der noget formelt ift. dette fra Arts Studier. 

 
16.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 
Intet.  
 
17. Evt. 
UN drøftede det kommende UN-møde, der vil foregå på Moesgaard. Fra kl. 12-14 vil 
der være UN-møde, kun for UN-repræsentanter, og efterfølgende fra kl. 14-16 vil der 
være en foreningsdag for alle, hvor afdelingens foreninger er inviteret med.  
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