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AARHUS UNIVERSITET 

Mødedato: 28. september 2022 kl. 13.15-16.00 
Mødested: Lokale 515, bygning 1451 
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde Religionsvidenskab og Arabisk- og Islamstu-
dier 
 
Deltagere: 
VIP-medlemmer: Marianne Qvortrup Fibiger (afdelingsleder og UN-forperson), Tho-
mas Brandt Fibiger (VIP, AIS), Ibrahim Elsayed (VIP, AIS) 
 
Studerende: Sophia Fonager, Sarah Nielsen, Caroline Würtz Gammelmark 
 
Observatører: Laura Christine Swift (studenterstudievejleder), Mette Marie Aavild 
Juhl (studenterstudievejleder), Christian Hansen (SNUK), Kathrine Svejstrup Peter-
sen (afdelingskoordinator) 

Fraværende: Henrik Reintoft Christensen, Lukas Domino (næstforperson), Søren Gad 
Hvas 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.  
 
Det blev pointeret, at det er vigtigt at melde afbud til UN-møderne. 
 
2. Evaluering af studiestart 
UN evaluerer studiestart med henblik på proaktive og optimerende tiltag til efterføl-
gende år. 
Cheftutorer gjorde status. Anton Skovmose og Hans Nielsen, cheftutorer fra Religions-
videnskab deltog under punktet. Der deltog ikke nogen cheftutorer fra Arabisk- og Is-
lamstudier. 
 
Religionsvidenskab: 
Evalueringerne ligner meget tidligere år. Overordnet set var ugen gået rigtig godt og 
evalueringerne gode. Ligesom de andre år er det IT-kurset og manglende blanding af 
tutor-grupperne, som der har været utilfredshed med. Derudover var der mandefald 
fredag, hvilket var ærgerligt, da der lå flere faglige arrangementer den dag. Afdelings-
leder orienterede om, at der har været udfordringer med, at studerende ikke læser de-
res AU-mail, hvilket er særligt kritisk f.eks. i forbindelse med studiestartsprøven. I alt 
deltog 37-38 studerende i studiestartsugen på bacheloruddannelsen for religionsvi-
denskab. Der har været svingende tilmelding til hytteturen, men det forventes at flere 
melder sig til. Det blev nævnt, at der kan søges tilskud hos Dansk magisterforening ift. 
tilskud til studenterarrangementer.  
 
Arabisk- og Islamstudier: 
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Der var 10, som deltog i studiestartsugen. Der har været et tætpakket program, som 
nogle studerende syntes gav nogle lange dage. Der har været udfordringer med, at der 
er ikke var mange studerende, som deltog.  
 
3. Opfølgning fra sidste UN-møde 

• Opfølgning på religionsvidenskab på ”Det rullende universitet” 
Der er 2 ansatte fra religionsvidenskab samt nogle ansatte, som har det som sidefag. 
Derved er afdelingen godt repræsenteret i ”Det rullende universitet” 
 

• Anonymisering af eksamener  
Punktet frafalder, da eksamensformen for Originalsprogsopgave ændres i den nye stu-
dieordning. 
 
4. Nyt fra UN-forperson 
Den økonomiske situation på instituttet og universitet generelt er presset. Værst ser 
det ud på DPU, hvor der skal nedskæres i antallet af ansatte. Det er der flere forskellige 
grunde til, blandt andet øgede elpriser, faldende studenteroptag på fakultetet, udflyt-
ning af studiepladser, mindre grundbeløb til uddannelser på Arts samt mindre ECTS-
progression hos nuværende studerende. Derudover vil antallet af tilvalg blive reduce-
ret på Arts. Prognosen for instituttet er, at der bliver underskud på instituttet i 2022, 
hvilket har gjort, at der indført flere træk på instituttet (f.eks. brugen af D-VIP, tilskud 
til ekskursioner, tilskud til arrangementer). Derudover vil brugen af instruktorer mini-
meres fra foråret 2023.  
 
Afdelingsleder spurgte indtil brugen af sprog-caféen blandt studerende på Religionsvi-
denskab. De studerende fik til opgave at spørge fagrådet om brugen af disse og ønsket 
om at bevare den. Teologi er særligt interesseret i at bevare den. 
 
Studievejleder vil drøfte med underviser ift. at nedsætte en fokusgruppe ift. drøfte mu-
ligheden for en frivillig sprogcafé for Arabisk. Alternativt kunne de blive en del af den 
eksisterende sprogcafé.  
 
5. Nyt fra fagrådene 
Religionsvidenskab: 
Der har været afholdt møde med 11 studerende, som deltog. Der bliver fremadrettet 
udpeget 1 studerende for hvert instruktorhold på 1. semester til at deltage i fagrådsmø-
der. Alle andre årgange på bacheloren er repræsenteret. De studerende drøftede fal-
dende optag, og drøftede, at de har svært ved at finde nye potentielle studerende. Hvad 
de kan hjælpe med er, at sikre et godt studiemiljø, som bevarer de studerende. Her har 
fagrådet nedsat et udvalg, som vil lave en undersøgelse blandt nuværende studerende, 
ift. hvad der fungerer godt på studiet. Derudover er der ved at blive lavet en instagram 
for religionsstuderende, som skal være drevet af studerende. Fagrådet vil gerne hjælpe 
til, men vil ikke stå for at planlægge arrangementer. Der er studiepraktik i uge 43, hvor 
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det vil være godt med deltagelse fra fagrådet. Derudover drøftede fagrådet den nye stu-
dieordning, hvor de især roste, at der var flere skriftlige opgaver. Derudover var der 
spørgsmål til, hvorfor religionsfilosofi og etik ikke lå i forlængelse af Studium Gene-
rale. 
 
Derudover synes de studerende, at det er hårdt at have 6 timer i træk om fredagen på 
5. semester. Dette bør de studerende gør opmærksom på i evalueringen af kurset.  
 
Der har ligeledes været meget forskellig arbejdsbyrde på de to religionshistoriske te-
maer (ca. 30 sider om ugen kontra ca. 100 sider om ugen), hvilket de studerende un-
drer sig over. Afdelingsleder tager en drøftelse med underviser. 
 
Arabisk- og Islamstudier: 
Der er udfordringer med foreningerne generelt på Arabisk- og Islamstudier. Der har 
ikke været afholdt fagrådsmøde endnu. Fagrådet forventes fremadrettet at blive af-
holdt sammen med Religionsvidenskab ift. at få fagrådet i gang igen.  
 
6. Nyt fra studievejlederne 
Religionsvidenskab: 
Der har været afholdt workshop ift. studiegrupper. Studiepraktikken er blevet planlagt 
og afholdes i uge 43. Der mangler mentorer til ugen, som gerne må melde sig til stu-
denterstudievejledningerne.  
Der skal afholdes åregangsmøde for studerende, som skal til at skrive speciale i for-
året.  
 
Arabisk- og Islamstudier: 
Der har været afholdt informationsmøde ift. udlandsophold for 3. semesterstude-
rende. Der skal afholdes caféarrangement, hvor ældre studerende kommer forbi og gi-
ver sparring på, hvad de studerende har af evt. spørgsmål ift. udlandsopholdet. Derud-
over har der været afholdt studieworkshop ift. at starte på universitetet, og hvad det vil 
sige at være universitetsstuderende. Der er desuden ved at blive arrangeret studieprak-
tik i uge 43.  
 
Der er problemer med, at der i DANS ikke kommer KA Arabisk- og Islamstudier B-
linje. Frem ved søgning Christian Hansen følger op på dette og skriver derefter til 
Laura.  
 
7. Nyt fra Arts studier 

• Der kan læses nyhedsbrev fra Arts studier på studieportalen. 
 
8. Orientering om studieordningsændringer der er publiceret 01.09 in-

deværende år 
1. september træder alle studieordningsændringer i kraft.  

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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UN orienteres om generelle studieordningsændringer der er trådt i kraft pr. 01.09. 
 
Om uddannelsen: 

• Udfasningsplaner i ældre årgange af studieordninger, hvor nye stu-
dieordninger træder i kraft: Når en ny studieordning træder i kraft, fast-
sættes en udfasningsplan i den forrige årgang af uddannelsens studieordning. 
Udfasningsplanen viser, hvornår der sidste gang udbydes undervisning og ek-
samen på en studieordning, og hvornår der sidste gang er mulighed for at af-
lægge prøve i speciale og bachelorprojekt. 

• For Kandidatuddannelser er der foretaget præciseringer af adgangskrav. 
• For Kandidatuddannelser er der tilføjet Engelsk B som generelt sprogkrav i af-

snit 1.3.  
• For Bacheloruddannelser er maksimal studietid ændret fra ½ år til 1 år i afsnit 

1.5. 
 
Uddannelsens regler: 

• Dispensation for tilstedeværelseskrav grundet Covid-19-pande-
mien er fjernet i afsnit 2.1.1. 

 
Ændringer som følge af årligt juridisk eftersyn foretaget af SNUK 
SNUK gennemfører årligt et juridisk eftersyn af alle studieordninger. Dette foregår 
ved, at SNUK indsamler henvendelser fra fagmiljø, administrativt personale og viden 
fra eksamensklager om problematiske forhold i studieordninger. SNUK skønner heref-
ter hvilke forbedringer, der bør laves i studieordninger ud fra hvilke forhold, som er 
mest presserende. Forbedringerne er med til at sikre mindre forvirring blandt under-
visere og studerende, færre afbrudte eksamener, forbedret kommunikation samt øget 
retssikkerhed for de studerende. 
 
IKS, IKK og DPU: 

• Fjernet dispensation gældende for efterårssemestret 2021-forårssemestret 
2022 på profilsemestret (kandidatuddannelser), som gav studerende mulig-
hed for at tage ikke-dansktalende fag på danske universiteter som ”Internatio-
nale valgfag” grundet Covid-19-pandemien. 

• Ensretning af oplysninger på både dansk og engelsk om profilfag 
på profilsemestret (kandidatuddannelser). 

• Præcisering af aflevering i Digital Eksamen på omprøver for fag med undervis-
ningsdeltagelse som ordinær prøve, hvor omprøven er en skriftlig eksamen. 

 
Ændringer til og indførsel af studiestartsprøver på Kandidatuddannelser 
Alle A-linjer med sommeroptag 2022 på Arts’ Kandidatuddannelser skal have en stu-
diestartsprøve. Under studieordningens studiediagram er der derfor indsat eller opda-
teret information med oplysning om studiestartsprøven, der skal afvikles via Digital 
Eksamen. Der informeres om studiestartsprøven via AU-studenterpost i forbindelse 
med studiestart. For yderligere information se Arts Studiers nyhedsbrev fra april 
2022. 
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9. Status på handleplaner fra årlig status 
Afdelingsleder orienterede om at handleplanerne var blevet godkendt i Studienævnet 
og af studieleder.  
 
UN besluttede at følge op på dimittendundersøgelsen, som studenterstudievejleder på 
Arabisk- og Islamstudier står for. Ligeledes gennemgås studieportalen for Arabisk in-
den optag.  
 
10. Valg på AU: De studerendes valg til SN og UN i 2023 
UN-forpersonen orienterede om valg på AU i efteråret 2022, og UN diskuterer, hvad 
der kan sættes i gang ift. rekruttering, især blandt studerende. Det er kun studerende, 
som er på valg i år.  
 
Der kan læses mere om valget her. 
https://medarbejdere.au.dk/strategi/universitetsvalg/valg-til-studerende 
 
Frist for indmeldelse af kandidater er 10.-14. oktober. 
Se guide til det online kandidatanmeldelsesmodul i E-vote 
https://medarbejdere.au.dk/strategi/universitetsvalg/regelgrundlag/skemaer-lister-
og-valgcirkulaere/opret-kandidatliste 
 
UN besluttede at fagrådene har opgaven. Der kan vælges op til 4 medlemmer og 6 sup-
pleanter til UN. En af disse vil ligeledes være SN-repræsentant.  
 
11. Behandling af undervisningsevalueringer fra forårets undervisning  
Undervisningsevalueringen skal resultere i en skriftlig sammenfatning, underskrevet 
af underviseren og mindst én studerende. Sammenfatningerne drøftes fagnært i de en-
kelte uddannelsesnævn, hvor afdelingsleder og UN i samarbejde udarbejder evalue-
ringsrapporter for hver uddannelse eller en evalueringsrapport på afdelingsniveau. 
Rapporterne skal laves i den skabelon, som der er link til nedenfor.  
 
Forslag til beslutning: 
UN gav input til afdelingsleder på evalueringsrapporterne ift. udarbejde opsumme-
rende evalueringsrapport til behandling i studienævnet.  
 
Evalueringsrapporterne sendes senest den 3. oktober 2022 til studienævnssekretæ-
ren via denne mail: arts.uddannelseskvalitet@au.dk. 
 
Der bedes ligeledes om denne gang at have fokus på kurser med flere undervisere til-
knyttet. SN IKS ønsker at drøfte, hvordan det forholder sig med kurser med flere un-
dervisere i december 2022. UN bedes derfor ifm. undervisningsevalueringerne at un-
dersøge, om der kan gives nogle generelle erfaringer ift. kurser med flere undervisere 
koblet på. UN kan tage udgangspunkt i spørgsmål som: 

https://medarbejdere.au.dk/strategi/universitetsvalg/valg-til-studerende
https://medarbejdere.au.dk/strategi/universitetsvalg/valg-til-studerende
https://medarbejdere.au.dk/strategi/universitetsvalg/regelgrundlag/skemaer-lister-og-valgcirkulaere/opret-kandidatliste
https://medarbejdere.au.dk/strategi/universitetsvalg/regelgrundlag/skemaer-lister-og-valgcirkulaere/opret-kandidatliste
mailto:arts.uddannelseskvalitet@au.dk
mailto:arts.uddannelseskvalitet@au.dk
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- Hvordan er besvarelsesprocenten og kommenteringslysten ved disse evalue-
ringer?  

- Hvordan fungerer de generelt ud fra evalueringen?  
- Opleves det positivt eller negativt, at der er flere undervisere på et kursusud-

bud?  
 
Mødet blev opdelt til punktet i hhv. repræsentanter for AIS og repræsentanter for RV.  
 
Arabisk- og Islamstudier: 
Politik, samfund og islam - Undervisningen fik gode evalueringer, men der var stor 
kritik af eksamen. Der var stor uklarhed ift. hvad der blev forventet af de studerende til 
eksamen, hvilke skabte frustrationer blandt de studerende. Derudover har de stude-
rende svaret, at de ikke var velforberedt til eksamen. Der var en kløft mellem historie-
delen på 1. semester og politik-delen på 2. semester. Ligeledes skal der være fokus på 
at forklare formålet med teksterne, der læses i faget, især at der er mange antropologi-
ske tekster. Det var første gang faget kører.  
 
Seminar: Islam og muslimer i Vesten – Kurset var svært for religionsvidenskabsstude-
rende, som ikke har samme forudsætninger til Islam-delen i kurset, hvilket flere stude-
rende har kommenteret på. De studerende efterspurgte tekster med fokus på Dan-
mark. Kurset blev generelt positivt evalueret.  
 
Religionsvidenskab: 
Det gik igen i flere af evalueringerne, at de studerende er usikre på, hvad de skal til ek-
samen. Et forslag kunne være at lave en introducerende forventningsafstemning også i 
forhold til eksamen, men også til generelt at vise den røde tråd i uddannelsen. Dette 
gælder særligt i de kurser, der er flere undervisere på, så det sikres og forklares hvor-
dan hænger elementerne sammen.  

- Dette er måske også særligt vigtigt, hvis instruktorerne spares.  
 
Der er generelt lave besvarelsesprocenter. Det forslås at tages op på et senere UN-
møde, hvordan der fås flere studerende til at besvare evalueringerne.  
 
Udfordringer i forhold til kurser der har flere undervisere/har eksamensfællesskaber. 
F.eks. Kristendom/islam-kurset. Hvordan evalueres det retvisende?  

- Det er ikke tydeligt, hvad der præcist evalueres.  
 
Blue-systemet er svært at håndtere og bruge. Både for de studerende og for undervi-
serne. 
Eksempler:  

- Fra underviserperspektiv: man kan ikke se, hvordan det ser ud hos de stude-
rende  

- Fra studerende: besvarelsen sendes ved at trykke ’næste’, uden at man er klar 
over det.  
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12. Forslag til kommende møder 
12.1 Forslag til kommende UN-møder 

 
12.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 
 
Der var ingen forslag til kommende møder. 
 
13. Eventuelt 
Ift. foreningsdagen på afdelingen har kun 2 foreninger vendt tilbage på afdelingskoor-
dinators henvendelse. Hvis ikke flere melder sig til sættes foreningsdagen på hold.  
De studerende orienterede om, at Arts-rådet afholder en festival for alle foreninger på 
Arts inklusive fredagsbarerne.  
 
Mødet blev hævet kl. 16.00.  
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