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Mødedato: 31. august 2022 kl. 13.00-15.30 
Mødested: Lokale 515, bygning 1451 
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde Religionsvidenskab og Arabisk- og Islamstudier 
 
Deltagere: 
VIP-medlemmer: Marianne Qvortrup Fibiger (afdelingsleder og UN-forperson), Henrik 
Reintoft Christensen, Thomas Brandt Fibiger (VIP, AIS), Ibrahim Elsayed (VIP, AIS) 
 
Studerende: Sophia Fonager, Søren Gade Hvas, Lukas Domino (næstforperson), Sarah Ni-
elsen 
 
Observatører: Laura Christine Swift (studenterstudievejleder), Mette Marie Aavild Juhl 
(studenterstudievejleder), Christian Hansen (SNUK), Kathrine Svejstrup Petersen (afde-
lingskoordinator), Laura Christine Swift (studenterstudievejleder) 

Fraværende: Liv Kari Yde 

REFERAT 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Det blev besluttet, at UN-møder fremadrettet startet 13.15, da flere har undervisning til kl. 
13.00. 
 
Dagsorden blev godkendt med bemærkning om, at der er indkommet en ansøgning til eks-
kursion.  
 
2. Opfølgning fra sidste UN-møde 
Der er ved at blive arbejdet med studiegrupper og der har været afholdt kandidatdag.  
 
3. Nyt fra UN-forperson 
3.1 Optag 2022 
Forperson ønskede at drøfte med uddannelsesnævnet, hvad afdelingen skal gøre ift. at uni-
versitetet ændrer sig og der er et faldende optag på bacheloruddannelserne i afdelingen. På 
BA Religionsvidenskab er 38 studerende startet og 11 studerende startet på BA Arabisk- og 
Islamstudier. Generelt er der mange sproguddannelser, som har et faldende optag. Ligele-
des har der været et negativt politiske fokus på Arts-uddannelser, som kan have haft en ne-
gativ effekt på kommende studerendes lyst til at læse Arts-uddannelser.  
Der er forslag om at afholde møder med gymnasielærere ift. at skabe interesse om uddan-
nelserne. En anden idé var at blive en del af det rullende universitet med Arabisk også. 
Der var ligeledes forslag om at spørge studerende, som bliver på uddannelsen, hvad der 
gjorde de valgte uddannelsen, og hvorfor de er blevet på uddannelsen.  
Det blev fortalt, at der er andre uddannelser, som har stor succes med at have offentlige fa-
cebook-grupper og instagram-profiler, hvor de promoverer ting fra deres uddannelser. 
Dette har de haft stor succes med. Der er ligeledes en gymnasieportal, hvor gymnasieelever 
kan læse om afdelinger og uddannelser på AU. Her vil man ligeledes kunne lægge informa-
tion op. 
Punktet tages op på næste møde ift. om der skal oprettes officielle profiler på sociale me-
dier. 
 



 
 

AARHUS UNIVERSITET Referat 
 

 

Side 2/4 

3.2 Øvrige orienteringer 
Det blev orienteret, at dispensationen ift. tilstedeværelseskravet ikke længere er gældende 
og er blevet afskaffet fra efterårssemestret 2022. Ligeledes blev det orienteret om, at forud-
sætningskrav fjernes på Arts pr. 01.09.2023 på grund af, at der er kommet ny eksamensbe-
kendtgørelse. Det blev forklaret, at forudsætningskrav bortfalder ift. at kunne afskære stu-
derende fra at gå til eksamen, men at det stadigvæk er muligt at have elementer i undervis-
ningen, som bruges ind i eksamen.  
 
Der er blevet lavet en ny arbejdstidsaftale for instituttet, som har indflydelse på feedback-
timer. Man har hævet minuttallet pr. side, som en VIP for, hvilket dog fjerner aflønning ift. 
at give feedback i den nye arbejdstidsaftale. Alle afdelingsledere og studieleder er blevet 
enige om at fastholde feedback-ordningen med aflønning på 1. semester, mens den reduce-
res på de øvrige semestre ift. skriftlige opgaver. 
 
4. Nyt fra fagrådene 
Religionsvidenskab: 
Det har været omstrukturering af forpersongruppen, så der er en repræsentant fra 3., 5. og 
7. semester. Der har ikke været afholdt møde efter sommerferien.  
 
Arabisk- og islamstudier: 
Der har været klager over en eksamenssituation, hvor studerende har klaget over eksami-
nator og censors adfærd. De studerende kan tage kontakt til afdelingsleder ift. drøftelser 
om mulige løsninger, hvis de ønsker dette.   
 
5. Nyt fra studievejlederne 
Religionsvidenskab: 
Der har været afholdt kandidatintro, hvor 4 studerende deltog. Arrangementet forløb godt. 
Så har der været afholdt workshop om start på uni og studiegrupper.  
Det er ikke besluttet endnu, hvilke propædeutik-sprog der skal udbydes i foråret 2023. Af-
delingsleder melder ud til studenterstudievejlederne, når det vides, hvilke sprog der opret-
tes. Dette er vigtigt ift. planlægning af workshop om propædeutik.  
 
Arabisk- og islamstudier: 
Der er mange henvendelser i postkassen. Der har været intro-møde med de nye bachelor-
studerende, hvor 8 studerende deltog. Der er ved at blive planlagt afholdelse af workshop 
om udlandsophold for 3. semesterstuderende.  
 
6. Nyt fra Arts studier 

• Der er intet nyhedsbrev for august (studieportalen). 
Der var ingen nyheder. 
 
7. Ansøgning om ekskursion (ekstra punkt) 
Der er blevet ansøgt om midler til en ekskursion til København.  
Ansøgningen blev godkendt af et enstemmigt uddannelsesnævn ift. det ansøgte beløb.  
 
8. Behandling af udkast til studiediagrammer og kompetenceprofiler for nye 

studieordninger 
På baggrund af arbejdsgruppens præsentation, drøfter UN de foreløbige studieoversigter 
og Om-uddannelsen (kompetenceprofil) for nye studieordninger.  
 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
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Afdelingsleder orienterede om, at der har været afholdt mange møder og at studieord-
ningsprocessen kører godt, og at de er kommet langt med arbejdet.  
 
Uddannelsesnævnet havde følgende kommentarer: 

• Der var stor ros til kompetenceprofilen, som er meget tydelig ift. hvad de stude-
rende kan.  

• Samarbejdselementer understøttes i de enkelte fagbeskrivelser under beskrivelse 
af undervisningsformen.  

• Der mangler at blive nævnt israelsk religion i kompetenceprofilen for bachelor i re-
ligionsvidenskab.  

• Der blev spurgt indtil opdelingen af fag. Her blev det fortalt, at afdelingen har øn-
sket at gøre studieordningen mere transparant og opdele fag, som der var fælles 
før, da der har været blandet erfaringer med disse. 

• Der blev kommenteret, at det kan være svært for nye studerende at skrive 2 større 
skriftlige opgaver på 1. semester. Dette kunne eventuelt modarbejdes med skrive-
workshops ift. at oplære de studerende nye skrivefærdigheder og det at skrive aka-
demisk.  

 
9. Godkendelse af fagbeskrivelser for valgfag 
UN godkendte fagbeskrivelser for valgfag for næstkommende semester (forår 2023) med 
kommentar om, at der er en fejl i indholdsbeskrivelsen i seminar: Død, religion og begra-
velsespraksis. 
Udbuddet på Arabisk- og Islamstudier er et genudbud fra det som kørte i foråret 2022.  
 
10. Proces for studieordningsændringer 
I foråret blev processen for nye studieordninger og ændringer hertil sat i gang i uddannel-
sesnævnene. Uddannelsesnævnene har stadig mulighed for at indmelde ønsker om æn-
dringer til eksisterende studieordninger. Dette kræver jf. uddannelseseftersynet, at studie-
ordningen 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 
uddannelsen som helhed. Ændringer inden en studieordnings fulde gennemløb kan kun 
gennemføres, hvis der er tale om deciderede fejl, som bør rettes af hensyn til de studeren-
des retssikkerhed.  
 
Proces for indstilling og godkendelse af studieordningsændringer: 
Forslag til studieordningsændringer behandles i: 
- UN i oktober (november hvis muligt inden SN-møde). UN indstiller til godkendelse i SN 
- SN i november med mulighed for 2. behandling i december. SN indstiller til godkendelse i 
dekanatet 
- dekanatet i januar. 
 
Godkendte studieordningsændringer træder i kraft i studieordningen pr 01.09.2023 
 
UN har følgende studieordninger som har haft et fuldt gennemløb:  

• Bacheloruddannelsen i Religionsvidenskab 2018 
• Kandidatuddannelsen i Religionsvidenskab 2017 
• Kandidatuddannelsen i Arabisk- og Islamstudier 2017 

 
Skabelon for indstilling af ændringer (både nye og tidligere indstillede ændringer) kan re-
kvireres hos UN-sekretæren.  
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11. Valg på AU: De studerendes valg til SN og UN i 2023 
UN blev orienteret om valg på AU i efteråret 2022, hvor de studerende skal vælges til SN 
og UN (studerende er på valg hvert år, VIP er først på valg igen i 2023). UN skal diskutere, 
hvad der kan sættes i gang ift. rekruttering blandt de studerende, samt begynde at over-
veje, hvem der af de studerende UN-medlemmer skal være ansvarlig for opstillingslisten. 
Den ansvarlige skal give en status til UN i september/oktober. 
 
12. Forslag til kommende møder 
12.1 Forslag til kommende UN-møder 

• Behov for studiestartssamtaler – forslag om at bevare det. 
 

12.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 
 
13. Eventuelt 
Der afholdes dialog med institutleder den 26. september, hvor alle studentermedlemmer af 
uddannelsesnævn er inviteret. 
 
Der er semesterstartfest fredag 2. september for alle på afdelingen og de studerende.  
 
Mødet blev hævet 15.44.  
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