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Møde den: 26. januar 2022 kl. 13-15.30 
Virtuelt møde via Zoom 
Uddannelsesnævnsmøde Religionsvidenskab og Arabisk- og Islamstudier  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referat 

 
Deltagere: 
Undervisere: Marianne Q. Fibiger (afdelingsleder og UN-forperson), Henrik Reintoft 
Christensen (VIP, RV), Uffe Schjødt (VIP, RV), Thomas Brandt Fibiger (VIP, AIS) 
Studerende: Hibo Mohamed Hasan, Lukas Domino, Simone Bidstrup Møller. 
 

Observatører: Morten Hvas (studievejleder), Laura Christine Swift (studievejleder), 
Kristine Ørnsholt (afdelingskoordinator), Kim Behrens Jessen (SNUK). 

Fraværende:  
Ibrahim Elsayed (VIP, AIS), Amanda Nilson 
 
 
 
 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden  
Uddannelsesnævnet (UN) godkendte dagsorden.  
 
2. Konstituering af det nye UN – pr. 1.2. 2022 (beslutningspunkt)  
UN konstituerede sig ifølge forretningsorden.  
Marianne Qvortrup Fibiger (MQF) blev valgt til forperson.  
Lukas Domino blev fungerende næstforperson 
 
Ordinære medlemmer blev: 
Henrik Reintoft Christensen (VIP, RV) 
Uffe Schjødt (VIP, RV) 
Thomas Brandt Fibiger (VIP, AIS) 
 
Da de studerende på RV og AIS ikke fik indleveret valgliste i tide, kan de ikke officielt 
blive medlemmer af UN (dette kan tidligst ske fra næste valg gældende fra 1.2.23), 
men kan kun være observatører i UN det næste år. Der blev dog aftalt, at Lukas Do-
mino det næste år skal fungere som næstforperson, og at de studerende kan have lige 
så mange observatører i UN som antal VIP. Der var dog ikke nok studerende tilstede 
til mødet til, at der kunne findes nok observatører. Det blev derfor aftalt, at forperso-
nen skriver ud til de studerende (gennem Søren Gad Hvas) for at sikre, at de stude-
rende inden næste møde aftaler, hvem der skal være observatører i UN og hvem der 
evt. skal være suppleanter.  
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3. Opfølgning fra sidste UN-møde 
UN fulgte op på forrige møde d. 15. december 2021: 
 

• Jørn havde fulgt op på hvilke muligheder der kunne være for omfordeling af stu-
derende på propædeutikhold 

 
 
4. Nyt fra fagene og afdelingsleder 
Afdelingsleder orienterede om: 

- Al undervisning i F22 bliver afholdt fysisk på campus, da alle restriktioner ser ud 
til at blive afviklet inden for de kommende dage. De endelige udmeldinger mang-
ler dog endnu.  

o Det er blevet opfordret til, at alle undervisere og studerende til første un-
dervisningsgang laver en forventningsafstemning ift afviklingen af under-
visning.  

o De studerende har ikke krav på hybrid undervisning eller ren online un-
dervisning, men det vil være muligt at aftale, at medstuderende optager 
undervisningen og videregiver til andre medstuderende eller studenter-
studievejlederne. 

o Krav om undervisningsdeltagelse skal i øvrigt omlægges til at være aktivi-
tetskrav, hvilket skal tænkes ind i evt. aftaler.  

o Angående erstatningstimer, så skal vi gøre som vi plejer, dvs. forsøge at 
finde erstatningstimer. Det kan dog ikke være et krav, hvis underviseren 
er syg i slutningen af semestret og ikke kan nå at finde erstatningstimer. 
Hvis en underviser er syg en gang eller to og føler sig i stand til at under-
vise, så må det gerne omlægges til online undervisning efter aftale med 
holdet. Større grad af omlægning skal dog aftales med afdelingsleder. 

o Hvis der omlægges en enkelt gang i løbet af semesteret ift. andre om-
stændigheder som fx hvis underviser er bortrejst, vil UN meget gerne 
have en tilbagemelding om, hvordan det gik for at få en erfaringsopsam-
ling. 

- Der er ved at blive udarbejdet en ny specialekontrakt, hvor det bl.a. kommer til at 
være en tydeligere forskel på problemformuleringen for speciale ift. forskellige 
forsøg. Når den nye kontakt og de nye regler er på plads, ønsker UN at tage en 
drøftelse af dette. 

- Hvis der ønskes særskilte evalueringer i Brightspace på undervisningsforløb med 
flere undervisere, så skal dette indmeldes af underviserne ved semesterstart. 

- Universitetet har indsendt plan for udflytning og nedskæring af studiepladser. 
Den politiske beslutning træffes i løbet af foråret. 

- Vigtige datoer: 
o 4. marts kl. 15.00 holder Hans Jørgen Jensen fratrædelsesforelæsning. 

Der er efterfølgende reception. 
o 25. marts holder Jens Peter Schjødt et fratrædelsesseminar med efterføl-

gende reception. 
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- Cheftutorstillingerne er slået op. Alle opfordres til at ansøge. Der er deadline d. 4. 
februar. 

 
Afdelingsleder informerede herudover UN om indkommen ansøgning til ekskursion i 
F22, samt dokumentet ”God praksis for Kursusafvikling på uddannelser på IKS 2021” 
fra Studienævnet (se studienævnets hjemmeside). 

- UN støttede op om ansøgningen til ekskursion, men ønskede at der også gøres re-
klame på andre hold, som kunne være interesseret i at deltage, så det er muligt at 
udvide kredsen af deltagere. Marianne melder dette tilbage til underviser.  

- Alle undervisere skal efterleve ”God praksis for Kursusafvikling på uddannelser 
på IKS 2021” og de studerende opfordres til at rundsende det til alle medstude-
rende. 
 
 

5. Nyt fra fagrådene 
Der var ikke noget nyt fra fagrådene. 
Marianne understregede, at det var vigtigt at fagrådene var stærke og repræsenterede 
i UN. Laura oplyste, at hun vil understøtte Lukas i opstarten, nu hvor Søren ikke læn-
gere står for fagrådene. 
 
 
6. Nyt fra studievejlederne 
RV: 
Morten Hvas (MH) orienterede om: 

- SSTV holder introoplæg på kandidatdagen 
- Der er Tilvalgsdag d. 10. februar 
- Der har været en del henvendelser fra studerende ifb med eksamen og reeksamen 
- Mette tager over fra Morten i løbet af februar/marts, da han skriver speciale 
- Der er tvivl om, hvem der er praktikkoordinator, og hvad de studerende skal gøre 

i denne sammenhæng. Marianne og Kristine går videre med dette bl.a. også med 
fremskaffelse af liste over hvor studerende tidligere har været i projektorienteret 
forløb. Kristine laver denne liste. 

 
AIS: 
Laura Christine Swift (LCS) orienterede om: 

- Der afholdes årgangsmøde for 6. sem om bl.a. trivsel. 
- Der er KA intro på onsdag d. 2. feb. 
- Studievejledning vil gerne have at der udarbejdes et skriv om de studerendes kar-

rieremuligheder frem for det diagram, der har ligget på hjemmesiden. UN støt-
tede op om dette. Laura går videre med dette. Morten hjælper gerne til. 

- Da B-linjen på KA i AIS ikke længere udbydes, vil det være godt hvis dette bliver 
gjort klart i studieordningen (enten i adgangskravene eller ved at linjen fjernes), 
da der ofte spørges til dette i studievejledningen. Kim går videre med dette. 

 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/kultur-og-samfund
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7. Nyt fra Arts studier 
Kim Behrens Jessen orienterede om, at nyheder fra Arts Studier i januar 2022 kan findes 
via følgende link: https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/ny-
hedsbrev-fra-arts-studier/ 

Overskrifter i nyhedsbrevet: 
- Udvekslingsophold i 2022-23 
- Tilmelding til nyheder om Power BI. UN drøftede, at undervisere i UN bør del-

tage i workshop om power BI når dette tilbydes næste gang. Ind til da kan man 
kontakte Kristine, som kan hjælpe med support til systemet. 

 
 
8. Mødeplan 
UN drøftede alternative tidspunkter til UN-møder i F22. UN drøftede om møderne 
kan rykkes fra 13-15.30 til 08.00-10.30 på de følgende datoer: 
 

• 23. februar 
• 23. marts 
• 27. april (der skal findes en ny dato, da Marianne er forhindret) 
• 25. maj 
• 22. juni 

 
Der var desværre ikke muligt at flytte møderne til om morgenen, da det vil falde sam-
men med undervisning hos flere medlemmer. Der skal også tages hensyn til møder i 
institutforum. Marianne og Kristine kigger nærmere på dette. 
 
Udgangspunktet er derfor de foreslåede datoer kl 13-15.30, og så må der justeres fra 
gang til gang, hvis det bliver nødvendigt. 
Alle blev bedt om at se på tidspunkterne og deres kalender til næste møde. 
 
 
9. Forslag til kommende møder 
9.1 Forslag til kommende UN-møder 
 

• Drøftelse om feedbacktimer – opfølgning på møde i foråret 2022.  
Kristine involverer fagrådene efter behov og følger løbene op på dette. 

• Drøftelse om det nye universitetsnetværk og samarbejdsmulighederne ift. AIS 
(AIS handleplaner). 
Marianne og Kristine går videre med, hvad dette dækker over bl.a. om det også 
inkluderer de nye aftagerfora, som er ved at blive oprettet og afholdt møder for. 

• Drøftelse om universitetsnetværket ift. RV. 
Der skal også arbejdes med et aftagerpanel for RV. Marianne og Kristine går vi-
dere med dette. 

• Evaluering af undervisningen E21 (februar mødet – udvidet møde) 
• Drøftelse af ny specialekontrakt og ændret problemformulering 

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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9.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 
Intet  

 
 
10.  Evt. 
Det opfordres til, at alle informerer rundt om følgende arrangementer: 

- Semesterstartsfest afholdes 2. september, hvilket er slutningen af studiestarts-
ugen.  

- Julefest afholdes d. 3. december. 
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