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Referat 
1. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 

 
Dagsorden godkendt.  
 
HJO valgt til ordstyrer. 
 
 

2. Godkendelse af referat 

 
Referat fra 17. august 2022 godkendt på mødet. 
 
 

3. Meddelelser  

 
Aftagerpanelmøde 26.08.2022. 
 
TKN: Som planlagt blev aftagerpanelmødet afviklet sidst i august, hvor det samtidigt blev besluttet, at de 
halvårlige aftagerpanelmøder fremadrettet afvikles i maj/november. Dette med henblik på at aftagerpa-
nelet kan opleve AAUs aktive studiemiljø. I den forbindelse foreslås HIF at planlægge fredagsbar 
samme fredag som aftagerpanelmødet i maj. Mulige mødedatoer i maj 2023 vendes med JHI, så han 
kan være med i drøftelsen. Grundet helligdages placering i maj er der mulighed for aftagerpanelmøde 
enten fredag d. 12. maj eller fredag den 26. maj 2023. Med henblik på fastlæggelse af dagsorden til mø-
det i maj, skal SN diskutere en fortsat udvikling af arbejdet i aftagerpanelet. Dette bør ske i god tid inden 
udsendelse af indkaldelse og dagsorden  til næste møder i aftagerpanelet. Af mødereferatet fremgår 
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det, at relevante drøftelser i SN er blevet præsenteret for panelet, herunder AAUs tiltag for alumnenet-
værket jf. Kvalitetsområde 6.4: Styrket kontakt til dimittenderne. I arbejdet for at finde den vigtige ba-
lance, hvor aftagerpanelet oplever at få et fagligt udbytte som tak for deres bidrag til kvalitetssikringen af 
studiet, bidrog professorer Poul Duedahl og Bo Poulsen endvidere med faglige oplæg i august.  
 
Et konkret udbytte fra aftagerpanelmødet i august er, at der på foranledning af AKKCs direktør Nikolaj 
Holm er indledt en undersøgelse af muligt projektsamarbejde med Historiestudiet, hvor 1-2 praktikstude-
rende undersøger Aalborg og oplands erhvervshistorie. Formålet med undersøgelsen er at give AKKC 
datagrundlaget for, hvordan AKKC kan udvikle messer specifikt målrettet erhverv, som traditionelt har 
hjemme i Nordjylland. Dette samarbejde understøtter Historiestudiets handlingsplan for kvalitetsområde 
6, som bl.a. omfatter netop udvidelse af praktikportefølje, hvor således også utraditionelle jobs dækkes. 
Aftagerpanelet kan endvidere bruges til at kvalificere efteruddannelseselementet med deres aktuelle 
indsigt i arbejdsmarkedets behov for og efterspørgsel på efteruddannelsesområdet. Det kan meddeles, 
at praktikkoordinator, lektor Line Vestergaard Knudsen på denne foranledning har taget kontakt til AKKC 
mhp. at udvikle den udtrykte intention til konkrete aftaler om praktikforløb eller andre former for mere for-
melt samarbejde.  
 
HJO: Deltagelse i aftagerpanelmødet gav et godt indblik i, hvad der sker rent praktisk i erhvervslivet. 
Helt konkret fik vi at vide, at gymnasierne mangler oldtidskundskab og at vi skal være bedre til at brande 
os selv i forhold til vores USP.  
 
2. Registrering af fremmødte på KA 1. sem.: 
 

Som del af en ny procedure gældende fra efteråret 2022 skal studier registrere fremmødte på KA inden for de før-
ste 14 dage af semesterstart. Lektor Marianne Rostgaard er blevet bedt om at lave en overvågning af, hvem der er 
mødt. De tal er blevet indleveret til KA optag / Master admissions. På Historiestudiet har vi valgt at bruge samme 
model på KA, som vi bruger på BA 1. semester, hvilket vil sige, at vi registrerer de studerendes fremmøde til og 
med medio september. I forbindelsen med registrering af fremmødte på KA er der konstateret uoverensstemmelse 
mellem vores forventede studentertal og de trukne lister. SN følger udviklingen på området. [Efterfølgende er det 
blevet opklaret, at uoverensstemmelsen består i, at KA sidefag også indgik i listen, men ikke blev opgjort. Alle på 
listen er mødt til studiestart ifølge KA Optag]. Dog er færdiggørelse på KA’en kendetegnet af ganske få frafald og 
med høj gennemførelsesprocent.  Opfølgende kan meddeles, at uoverensstemmelsen bestod i, at KA-sidefag også 
optrådte på listen. Alle på den korrigerede liste er mødt til studiestart. 

 
3. AAU-valg for studerende i Studienævn 
Vigtige datoer er blevet udsendt til de relevante parter. I SN vurderes det, at det er tilstrækkeligt, at de stude-
rende i studienævnet tager sig af opstillingslister og processen til generalforsamlingen for HIF d. 20. oktober 
2022. SN opfordrer HIF til at gå efter et større antal suppleanter, så studiets studerende altid kan være re-
præsenteret af tre studerende og sikre ligeligt fordelt repræsentation i SN. 
 
4. Håndtering af nye eksamensregler 
 
TKN: AAU har indført nye eksamensregler pr. 1/9-2022. Der er især en væsentlig regelændring, som forven-
tes at få betydning for Historiestudiet. I den gamle eksamensordning ville en studerende ved udeblivelse fra 
ordinær eksamen være automatisk udelukket fra at gå til re-eksamen i samme eksamenstermin. I den nye 
eksamensordning fører udeblivelse nu automatisk til retten til at gå til re-eksamen i samme eksamenstermin. 
Den studerende bruger dog stadig et eksamensforsøg. Argumentet for ophævelsen er, at regelen hævdes at 
have ført til en relativt udbredt praksis, hvor studerende mødte op blot for at ”blanke” eksamen, hvormed de 
ikke blev markeret som Udeblevet, men i stedet fik laveste karakter, og dermed bevarede en ret til at gå til re-
eksamen i samme eksamenstermin. Den tidligere regel har dermed ikke haft den tilsigtede virkning. Reglen 
fjernes i ønsket om at lette den administrative byrde for administrationen og de studerende. Denne regelæn-
dring indebærer dog en klar ulempe for bedømmerne ift. afsætning af tid og ressourcer samtidig med, at re-
gelændringen forventes at underminere respekten for den ordinære eksamen. Reglen øger markant risikoen 
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for, at underviserne kan komme til at spilde tiden i juni og så skulle sidde klar igen i august, fordi de stude-
rende ikke længere er afkrævet at møde op for at blanke eksamen. TKN har udbedt sig adgang til de faktisk 
indleverede hørngssvar, og rejst flere problemstillinger over for Uddannelsesjura, da konsekvenserne af re-
gelændringen ikke kendes. Hvad gør vi f.eks. med en gruppe, hvor den ene ikke møder op til ordinær eksa-
men? Skal den studerende som er udeblevet have lov til at gå til reeksamen i samme projekt? Eller skal der 
laves et nyt projekt for at bevare lighedsprincippet, da den udeblevne studerende får en klar fordel til re-eksa-
men ved at ’købe sig ekstra tid’? For at minimere gevinsten ved at udeblive fra ordinær, hvor kort tid efter or-
dinær eksamen kan studiet så afvikle re-eksamen? Her har Uddannelsesjura svaret, at der skal gå minimum 
14 dage fra ordinær eksamen og til re-eksamen. Hvordan kan man rent praktisk i eksamensplanlægningen 
modgå, at eksaminator og censor ikke spilder deres tid? Kan vi få lov til at pulje studerende ved eksamen fx 
på oversigtsforløbene? Det vides ikke endnu, om man må dette. Dertil kommer, at deadline for høringssvar lå 
i august 2022, som i forvejen er presset af at være re-eksamensperiode og måned for forberedelse af studie-
start. SN har udbedt sig, at der ikke indhentes høringssvar fra studienævnet i eksamens- og studiestartsperio-
der. 
 
For at minimere den ulempe ved mundtlige eksamener vedtager SN, at TKN foreslår og vender med lærer-
gruppen, at vi fremadrettet i eksamensplanlægning af ordinær og re-eksamen på oversigtsforløbene vil pulje 
de studerende i samme tidsrum på eksamensplanen. Det betyder i praksis, at de studerende bedes møde op 
på samme tidspunkt i stedet for at få tildelt individuelle tidspunkter, eventuelt delt i et formiddags- og et efter-
middagshold. 
 
CHL: Det er vigtigt at pointere, at der er meget tid og ekstra arbejde for VIP forbundet med denne beslutning 
om ovennævnte regelændring. 
 
 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

JSN: Aftagermødet skal på som punkt på et ordinært SN-møde inden årsskiftet. 
JSN: Datoer for aftagerpanelmøde i maj 2023 sendes ud som doodle til aftagerpanelet. 

TKN: Eksamensplanlægning af oversigtsforløb vendes med lærergruppen. Hvordan ser lærergruppen på mu-
ligheden for at pulje de studerende? 
 

4. Eksamensplanlægning (drøftelse)  
 
Dette punkt på dagsordenen er et initiativ for at imødekomme punkt på dagsorden 17. august 2022, hvor det 
fremgik, hvor presset eksamenslæsningsperioden til de forskellige moduler har været for de studerende. Ved 
at sikre en tidlig drøftelse af eksamensplanlægningen er det vurderingen fra SN, at det er muligt at imødegå 
nogle af de udfordringer, som studiet har oplevet på tidligere semestre. På studiet vil man forsøge at plan-
lægge eksamensplanen samtidig med undervisningsplanen, dvs. før semesterstart. Dette bevirker en over-
gangsfase, hvor to eksamensplaner skal planlægges samtidig. Modellen tages i brug ved planlægningen af 
eksaminer på F23, hvor eksamensplaner for E23 laves samtidigt. Dette vurderes som en overkommelig op-
gave, da vi allerede ved, hvilke eksamener, der skal afholdes og da E23 samtidig markerer den fulde indkø-
ring af den nyeste BA-studieordning. Studiet skal desuden i planlægningen være meget opmærksom på, at 
der er luft mellem eksamenerne med tid til eksamenslæsning, at eksamensperioderne er sammenhængende 
og at planerne kommer ud i god tid. Dette vil aflaste underviserne i og med, at de studerende allerede ved 
semesterstart efterspørger afleveringsfrist for skriftlige opgaver. SN vil bestræbe sig på at fastlægge disse i 
bedre tid. Vi skal derudover være opmærksomme på sidefagsstuderende, men da vi med dette tiltag er tidligt 
ude, så bør vi kunne komme eventuelle sammenfald i forkøbet. 
 
Det besluttes på mødet, at E22 projektaflevering ligger torsdag den 22. december 2022 kl. 10.00 for både BA 
og KA. Vær OBS på i planlægningen, at censorer og undervisere skal have 5 arbejdsdage til at læse projek-
tet. Med den 22. december kan eksamen ligge fra uge 2 (mandag den 9. januar 2023). 
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Det besluttes også efter ønske fra både studerende og ILC, at ugeeksamen i modul 14 fremadrettet flyttes fra 
november/december til januar, hvilket tages med i planlægningen af årets vintereksamener. Vi skal med 
denne ændring være OBS på sidefag og 9. semesters eksamener. 

Siden SN-mødet har JSN, studiesekretær Mette Nørgaard Andersen, lektor Johan Heinsen, assisterende se-
kretær m. ansvar for 1. semester, Kirsten Buhl Mathiasen, udviklet et forslag til eksamensplan, som udsendes 
til kommentering i lærerkorpset og på SNs møde i oktober. 

CHL: Supplerer, at spørgsmål går igen i forhold til, hvornår de studerende skal aflevere deres projekt. Dette 
kan derfor med fordel være på plads inden studiestart.  

JSN: Koordinering af eksamener med sidefag kan løses med dialog med både berørte studerende og de re-
spektive sidefagskoordinatorer/studiesekretærer. 
 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

JSN: Eksamensplan for E22 skal på dagsordenen til diskussion og bekræftelse på SN-møde i oktober. 

 

5. Status på handlingsplan 

TKN: I dette punkt gennemgås status for handleplan for F22, E22 og F23 i forhold til de punkter, hvor der er 
sket ændringer siden sidste gennemgang. Bilag er sendt med som orientering og det fremgår af disse, at Hi-
storiestudiet opfylder og følger handleplanen. 
 
Handleplan F22 
 
Kvalitetsområde 1.3: Mindske frafald på BA-uddannelsen ved at forbedre onboarding af nye studerende.  
Status: Kvalitetsområde 1.3 er jævnligt blevet diskuteret i SN. Ordningen fungerer, hvorfor vi fortsætter med 
den. Pr. 1. september 2022 er der således ansat en ny hjælpelærer, hvorved der fortsat er 3 hjælpelæ-
rere ansat til at varetage onboarding af nye studerende.  
 
Kvalitetsområde 2.6: Mindske frafald BA-uddannelsen ved gennemførelse af StudieUdviklingsSamtaler med 
4. semester studerende.  
Status: Frivillige Studieudviklingssamtaler (SUS) blev gennemført for første gang i F22. Marianne Rostgaard 
og Torben Kjersgaard Nielsen gennemførte omkring 25 samtaler og rådgav studerende om studievalg. De 
studerendes reaktion var meget positiv og indsatsen forsættes med en ny runde af samtaler i F23 i forbin-
delse med de studerendes valg af KA-retninger. 
 
Kvalitetsområde 2.9: Sikre og udvikle undervisningens pædagogiske og didaktiske kvalitet i sammenhæng 
med øget digitalisering (både BA og KA).  
Status: Der er udviklet en model for kvalitative evalueringer på alle semestre. Modellen flugter med de intenti-
oner og formater, som er udviklet på institutniveau. Modellen har været diskuteret flere gange siden imple-
menteringen i E21 med henblik på at optimere udbyttet af de kvalitative evalueringer. Kommende evaluerin-
ger vil ligeledes blive behandlet i SN og fokus på at udvikle en velfungerende model fastholdes. 
 
Kvalitetsområde 2.10: Udvikling af tilvalgsfag i forvaltning for at sikre muligheden for at opnå kompetencer 
ifm. ansættelse i den offentlige forvaltning.  
Status: Tilvalgsfaget i forvaltning er næsten færdigudviklet, men kan tidligst træde i kraft i E24 pga. samlæs-
ningsmulighederne på PAS/Statskundskab. Tilvalgsfaget er udviklet i et udvalg bestående af Marianne Rost-
gaard, Torben Kjersgaard Nielsen (begge HIST), Stine Rasmussen og Christian Lindholst (PAS). 

Kvalitetsområde 4.1.1: Mindske frafald på BA-uddannelsen.  
Status: Studiet planlægger at engagere Studie- og Trivselsvejledning til at holde oplæg med effekt E23. Tuto-
rer med ansvaret for at afvikle studiestart E23 vil blive bedt om at tage dette med i deres planlægning af før-
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nævnte. Studie- og Trivselsvejledning tilbyder gratis e-læringsforløb. Kurset er frivilligt for de nye studiestar-
tere at tage og består af 4 generiske moduler med læse- og videomateriale, opgaver, refleksionsøvelser samt 
et dialogforum, hvor de nye studerende har mulighed for skriftlig interaktion med andre nye medstuderende 
fra samme uddannelse før studiestart. De nye studerende informeres om kurset i forbindelse med deres opta-
gelsesmail den 28. juni. Derudover tilbyder de studiestartsoplæg, som består af tre tilbud: 1. “Bliv god til at 
studere med studieteknik”, 2. ”Det er tanken, der tæller – tips til vedvarende motivation og trivsel i dit studie-
liv”, 3. Hvordan man booker, kan ses i denne video: Link til videointro.  

Flere undervisere er desuden på nuværende tidspunkt uddannet mentorer i Olivia Danmark. 

Kvalitetsområde 5.3: Sikre og udbygge forsknings- og undervisningsmiljøet gennem uddannelserne.  
Status: Ny KA-STO er udviklet gennem diskussioner i en række underudvalg med deltagelse af alle undervi-
serne på historieuddannelsen, hvor også dette element har været diskuteret. Ny KA-STO indtastes E22 med 
forventet ikrafttræden E23. Den nye STO forventes at løfte dette handleplanselement. 
 
Kvalitetsområde 6.5 Mål: Styrket kontakt til dimittenderne 
Status: Aftagerpanelet blev på sit møde 26.8.2022 orienteret om instituttets brug af et nyt system (CRM) for 
opretholdelse af kontakt til og kommunikation med alumnerne. SN vil i E22 drøfte yderligere indsatser overfor 
gruppen af alumner. 
 
 
Handleplan E22 
 
Kvalitetsområde 1.2.1: Sikre og udbygge forsknings- og undervisningsmiljøet gennem uddannelserne 
Status: Arbejdet med a) at undersøge udviklingen i optagelsestallene på KA-uddannelsen, b) at igangsætte 
en rekrutteringsindsats overfor BA-kandidater fra andre universiteter og c) evaluering af indsatsen er udskudt 
til efter optagelsen i 2022 er gennemført, så der kan indsamles et større datagrundlag. 
 
Kvalitetsområde 2.1: Sikre og udvikle undervisningens pædagogiske og didaktiske kvalitet i sammenhæng 
med øget digitalisering (både BA og KA). 
Status: I E21 afholdtes en erfaringsopsamlings-workshop for de studerende, der havde været i praktik.  
VIP’erne i lærergruppen har diskuteret modellen for workshoppen og var generelt ganske godt tilfredse med 
udbyttet. En lidt strammere model for tilbagemelding af erfaringer skal forsøges ved næste erfaringsopsam-
ling i slutningen af E22. 
 
Kvalitetsområde 2.2: Sikre og udvikle undervisningens pædagogiske og didaktiske kvalitet i sammenhæng 
med øget digitalisering (både BA og KA).  
Status: Model for fremtidig organisering af gymnasiepraktikken er indarbejdet i den nye KA-studieordning. 
Modellen planlægges klar E23 med effekt i F24. For yderligere info se status for kvalitetsområde 5.3. 
 
Kvalitetsområde 2.3: Flere kandidater i beskæftigelse.  
Status: Fokus på arbejdet med de studerendes kompetenceafklaring og -bevidsthed er indarbejdet i den nye 
KA-studieordning. For yderligere info se status for kvalitetsområde 5.3. 
 
Kvalitetsområde 2.4: Mål: Mindske frafald på BA-uddannelsen 
Status: Muligheden for at indføre optagelsessamtaler er pt. sat i bero grundet den generelle situation med la-
vere optag på højere videregående uddannelser. Historiestudiet har som alle andre studier i E22 også ople-
vet nedgang i ansøgere, men dog ikke i bekymrende grad. Det har dog betydet, at vi i år ikke har kunnet ud-
fylde alle studiepladserne på BA, hvorfor optagelsessamtaler ikke har haft relevans. Situationen følges nøje 
og arbejdet med optagelsessamtaler genoptages, når der er grundlag for det i studiets optag.   
 
Kvalitetsområde 2.8: KA uddannelsen i historie skal afspejle et historiefagligt fokus på bæredygtighed og FNs 
verdensmål, inddrage nye digitale metoder og tilgange samt øge de studerendes kompetencebevidsthed med 
henblik på at øge kandidaterne beskæftigelse. 
Status: Alle tre elementer skønnes væsentlige i forhold til at øge dimittendernes beskæftigelsesmuligheder, 
hvorfor fokus på digitalisering og employability fastholdes i den nye KA-studieordning. For yderligere info se 
status for kvalitetsområde 5.3. 

https://panopto.aau.dk/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=b71770de-ec44-43ce-bd22-aea0007fdc26
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Kvalitetsområde 5.1: Øge timetallet på BA-uddannelsen. 
Status: I forbindelse med lærerfordelingsplan for E22 er der gjort en ekstra indsats for at øge timetallet på BA-
uddannelsen.  
 
Kvalitetsområde 5.2: Sikre og udvikle undervisningens pædagogiske og didaktiske kvalitet i sammenhæng 
med øget digitalisering (både BA og KA) 
Status: For at øge undervisernes digitale kompetencer på både BA- og KA uddannelserne har der i F22 væ-
ret udbudt kurser for VIP i programmeringsværktøjet R. Flere peer-to-peer-aktiviteter på dette område afvikles 
i E22, hvor lektor Johan Heinsen tilbyder konkret assistance til kollegerne. 
 
Kvalitetsområde 6.2.1: Flere kandidater i beskæftigelse. 
Status: Employability er et fast diskussionspunkt på alle SN-møder, hvorunder en løbende evaluering af ind-
satserne gennemføres.  
 
Kvalitetsområde 6.2.2: Flere kandidater i beskæftigelse.  
Status: Employability udvalget og VIP/TAP indsamler løbende opdateret viden om kandidaternes arbejdsmar-
ked og kompetencekrav i forhold til samme. Senest har studiet været i dialog med aftagerpanelet om udviklin-
gen på det akademiske arbejdsmarked d. 26.08.2022. Aftagerpanelets input er blevet behandlet på SN møde 
21.09.2022.  
 
Kvalitetsområde 6.3: Flere kandidater i beskæftigelse.  
Status: Employabilityudvalgets arbejde med at analysere og udvikle samarbejdet med AAU- Match og AAU-
Karriere igangsættes E22. 
 
Kvalitetsområde 6,4: Styrket kontakt til dimittenderne 
Status: Punktet er overladt til instituttets behandling. 
 
Kvalitetsområde 6.6: Uddannelserne i historie (både BA og KA) skal afspejle et historiefagligt fokus på bære-
dygtighed og FNs verdensmål, inddrage nye digitale metoder og tilgange samt øge de studerendes kompe-
tencebevidsthed med henblik på at øge kandidaterne beskæftigelse. 
Status: Punktet er afsluttet, men indsatsen fortsætter. 
 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

TKN: TKN og MRO afvikler ny runde af studievalgssamtaler i F23 i forbindelse med de studerendes valg af KA-
retninger. 

JSN: Studie- og Trivselsvejledning inviteres til at holde oplæg i sammenhæng med studiestarten E23. Tutorer 
med ansvaret for at afvikle studiestart E23 vil blive bedt om at tage dette med i deres planlægning af studiestart. 

JSN: Diskussion af alumne-aktiviteter skal på som punkt på ordinært SN-møde inden årsskiftet. 

Line Vestergaard Knudsen udvikler ny model for erfaringsopsamlings-workshop efter praktikforløb. Workshop-
pen er pt. under planlægning og afvikles d. 2.12. 

Johan Heinsen udarbejder tillæg til lærerfordeling, som imødekommer kravet om øget K-timetal på BA-uddan-
nelsen. Virkningen får effekt fra F23. 

 
6. Studiemiljø (drøftelse)  

 
ILC laver opsamling af den årlige studiemiljøevaluering, hvor budskabet er klart. Indeklimaet i seminarrum-
mene er kritisk. Den generelle trivsel kunne være bedre, men grundet den lave svarprocent er datagrundlaget 
for spinkelt til at uddrage en egentlig konklusion, om tendensen gør sig gældende for alle studerende på hi-
storiestudiet generelt. Dog er der noget i undersøgelsen, der tyder på, at jo længere man går på studiet, jo 
mere tilfreds og gladere bliver man.  
 
Fysiske og æstetiske studiemiljø: 
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Helt specifikt udpeges undervisningslokalerne på Kroghstræde 7 (lokale 59 og 61) og Fib. 1 og 5, som væ-
rende uegnet til undervisning. Kritikken af indeklimaet i undervisningslokalerne går igen på alle semestre. 50 
% af de studerende synes, at lokalerne er uegnede til undervisning grundet hovedsageligt indeklima, hvor de 
studerende rapporterer om hovedpine, kvalme og utilpashed. ILC konkluderer, at underviserne har samme 
problemer med nævnte undervisningslokaler. CHL supplerer, at især undervisningslokalerne på Fib 1 og 3 er 
problematiske - også for undervisere. Indeklimaet er problematisk og der er intet nyt i behovet for renovering. 
De studerende nævner desuden i deres evaluering, at de i pauserne oplever at blive tysset på af ansatte, 
fordi undervisningslokalerne også er placeret, hvor administrationen og underviserne har kontorer. De stude-
rende mangler et socialt rum, så de ikke forstyrrer kontorerne/arbejdspladserne i undervisningspauserne. 
Derudover gør de studerende opmærksom på, at der er mangel på grupperum og studiearbejdspladser på 
tværs af semestre, hvor de ønsker sig flere studiepladser.  
 
CHL: Har talt med KA studerende pt. i Norge. Den studerende beretter, at man i Norge på universiteterne har 
faste pladser allokeret til de studerende, som skriver speciale. Rent praktisk betyder det, at specialestude-
rende har en fast arbejdsstation, hvor de kan lade deres arbejde/bøger stå til næste dag og genoptage arbej-
det, hvor de slap dagen før. CHL erkender, at det er en svær opgave, men værd at overveje, hvis der er/bliver 
mulighed for det. 
 
TKN: Et konkret forslag til at optimere mængden af studiepladser er også at etablere studiepladser på hånd-
bogsbiblioteket. TKN kontakter studentermedhjælpen med henblik på at få skabt plads. 
 
Digitale studiemiljø: 
 
ILC konstaterer, at der er en meget lav svarprocent på denne del af evalueringen – også lavere svarprocent 
end for de andre punkter. 30-40 procent af respondenterne er enige i at have fået et fagligt udbytte og om-
vendt er 30-40% uenige i samme. Det digitale studiemiljø er et svært punkt at drøfte efter, at vi er vendt til-
bage til udelukkende fysisk undervisning på Historie, hvilket også sætter spørgsmålstegn ved, hvor relevant 
dette punkt er. 
 
Trivsel og fællesskab på uddannelsen: 
 
Corona nævnes som et gennemgående problem i forhold til trivsel og at skabe fællesskab på uddannelsen.  
 
I forhold til studerende, som har oplevet krænkende adfærd/diskrimination, så påpeger en enkelt studerende 
på 6. sem. at have oplevet mobning, diskrimination m.fl., men personen har ikke valgt at gå videre med det, 
hvorfor studiet ikke har kunnet gøre noget aktivt ved det. I kontrast er en studerende på 2. sem. gået videre til 
vejleder med sine oplevelser og har følt sig hørt. SN konkluderer, at hvis de studerende går videre med deres 
oplevelser af krænkende adfærd, så oplever de studerende at blive hørt. Vi kan som SN ikke sætte noget i 
værk på baggrund af anonyme evalueringer modtaget på bagkant. SN og studiet kan kun opfordre de stude-
rende til at tage øjeblikkeligt kontakt til studiet, studievejleder og til de af AAUs organer, hvor man håndterer 
og tager krænkelser alvorligt. 
 
TKN: Institutleder Michael Baggesen har foreslået at samle hele instituttets 1. sem. (5 uddannelser) i forbin-
delse med studiestart til et fælles oplæg for at skabe forbindelser mellem studiernes studerende. Både TKN 
og ILC er enige i, at det er en god ide at samle alle instituttets studerende til et fælles arrangement. ILC uddy-
ber, at det er en god ide især med tanke på at tiltrække sidefagsstuderende til historiestudiet. TKN er enig i, 
at det kan gavne valget af sidefag på instituttet, så vi holder på vores studerende på instituttet. HJO argumen-
terer for, at man med fordel kan holde et sådant arrangement en anden dag, fordi studiestart i forvejen er me-
get presset. Der er allerede mange initiativer, hvor man arbejder på, at studerende på instituttet kan mødes 
på tværs. FB foreslår, at det må være en opgave for studenterforeningerne at sørge for tværgående møder 
blandt de studerende. HJO nævner, at der f.eks. er et forslag om Tour de fredagsbar, hvor alle foreninger hol-
der fredagsbar på samme tid.  
  
Opmærksomhedspunkter til behandling i SN, herunder 2 punkter til fysisk studiemiljø, 3 til psykisk og 
1 til digitalt studiemiljø. 
 
Fysiske: 
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SN har noteret sig, at kritikken af indeklimaet i undervisningslokalerne går igen på alle semestre. Undervis-
ning i lokalerne 59 og 61 på Kroghstræde 7 er præget af dårlig akustik og dårlig indretning, som gør det svært 
for de studerende at følge undervisningen.  
 
SN vil bringe kommentarerne til fysisk studiemiljø videre til USU.  
 
Psykiske: 
Der nævnes i evalueringssammenfatningen, at der forekommer klikedannelser og lukkede projektgrupper. 
 
MSP: Studievejledningen har haft et møde med en studerende, hvor denne forventede at skulle arbejde med 
en gruppe, hvilket ikke blev til noget. Den studerende er nu i problemer, da alle på nuværende tidspunkt er 
langt i gruppedannelsesprocessen. Det er klart en problematik for de studerende, som føler sig fortvivlede 
over at stå uden en gruppe. 
 
ILC: Den arbejdsform, som de studerende bruger 90% af deres tid på, italesættes ikke nok, men studiet for-
venter alligevel, at de studerende tager ansvar for hinanden. Der skal måske lægges en yderligere indsats i at 
opfordre de studerende til at være mere åbensindede under gruppedannelsen. 
 
HJO: Studerende har også et eget ansvar for vise engagement og møde op til sociale arrangementer. Vi for-
søger at modvirke klikedannelser, men kan ikke afhjælpe det. Gruppedannelse finder et naturligt leje i løbet af 
studiet, hvor man finder de studerende, som man arbejder godt sammen med, hvilket kan være svært at 
bryde med/blive en del af. Når man oplever at klikke godt fagligt og socialt, så er det også trivsel, som giver 
mulighed for udvikling. 
 
TKN foreslår, at der arbejdes med en justering af gruppedannelsesprocessen og at man ser på, hvad grup-
perne anvendes til. For eksempel har gensidige gruppediskussioner på statusseminar været brugt tidligere.  
 
SN: Gruppedannelsesprocessen på de tidlige semestre trænger til en kritisk gennemgang, hvorfor SN tager 
det op som selvstændigt punkt på SN mødet i november. SN ser desuden på mulighed for at introducere sta-
tusseminar. 
 
Digitale studiemiljø: 
 
En studerende kommenterer:  
"Jeg så gerne, at vi blev bedre til at anvende et onlineformat i undervisningen, eksempelvis i form af optagne 
forelæsninger, men det vil i høj grad kræve, at der bliver indkøbt det rigtige udstyr. Det giver også god me-
ning, at folk kan få muligheden for at følge op på en forelæsning, som de ikke kan deltage i ved at have en 
digital udgave. Naturligvis indebærer det en risiko for, at folk ikke møder op, men det må være deres eget an-
svar. Desuden kunne man jo bare gøre det sådan, at man skal kontakte underviseren for at få adgang til en 
digital udgave." 
 
SN: Postcorona opfatter SN det som altafgørende, at vi får etableret en velfungerende fysisk undervisning for 
at styrke den almene trivsel på studiet ud fra synspunktet, at et solidt fysisk og psykisk studiemiljø skaber 
sammenhold. Desuden har den studerende ret i, at vi ikke har de tekniske midler, som kan gøre den stude-
rendes ønske om et velfungerende online format muligt. Historiestudiet indgår i arbejdet med forbedring af 
digital undervisning og digitale løsninger, hvor det er muligt - jf. instituttets indsats inden for samme område. 
 
2. Studenterrådgivning/EVA oplæg  
Tages op på SN møde d. 21. november i forbindelse med diskussion om gruppedannelse på 1. sem. 
 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

JSN: Punkt 2 tages i november – flyttes til dagsorden for 21. november. 
TKN: Dårligt indeklima og seminarlokaler uegnet til undervisning bringes for USU. 
TKN: Kontakter Iben Landbo Pedersen med henblik på at få etableret ekstra studiepladser på håndsbogs- 
biblioteket. 
JSN: Et pkt. om gruppedannelsesprocesser/evt. statusseminarer tages op på mødet d. 21.11. 
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7. Meddelelser fra studievejlederen 

 
MSP oplever, at eksamensangst er et gennemgående tema i de studerendes henvendelser. Hun foreslår, at 
studiet kunne gøre en særskilt indsats for at oplyse de studerende om de hjælpemuligheder, som AAU tilby-
der bl.a. webinarer og samtaler med Studie- og trivselsvejledningen, så muligheden for hjælp bliver synlig-
gjort. Studiet kan også indgå i et samarbejde med Studie- og trivselsvejledning om et arrangement, men det 
kræver, at de studerende melder sig til. Som status er nu, får de studerende først information om tilbud til 
hjælp ifm. eksamensangst ved henvendelse til studievejledningen. 

FB: Man kan godt vælge et format, hvor man laver et arrangement målrettet studerende med eksamens-
angst. HJO argumenterer imod et smalt målrettet arrangement og foreslår i stedet en kombination af et bredt 
udbudt socialt arrangement med et indslag om eksamensangst, da hun mener, at dette vil være mere appel-
lerende og at man hermed ikke har udstillet en bestemt gruppe. HJO foreslår helt konkret, at man kan lave et 
Onboarding arrangement, som man har gjort med stor opbakning fra de studerende og med succes tidligere, 
hvor tilbud om hjælp til håndtering af eksamensangst kunne indgå. TKN foreslår, at HIF og udvalgte undervi-
sere taler sammen om at etablere et sådant arrangement i november. TKN: Det er værd at videreudvikle 
ideen, hvorfor arbejdsgruppe nedsættes.  

SN: Arbejdsgruppen består af ILC (mødeindkalder), CHL, HJO og FB.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

ILC: Indkalder arbejdsgruppe til møde. 

 

8. Studietrivsel (drøftelse) 
 
1. Booke Studie- og Trivselsvejledningen til studiestartsoplæg til de nye 
studerende i E23 
 
SN: Dette punkt blev behandlet tidligere i punkt 5 på denne dagsorden (jf. Kvalitetsområde 4.1.1).  
 
2. Sårbare og frafaldstruede / Evaluering fra Studie- og Trivselsvejledning 
(Jf. Kvalitetsområde 1.5.1 - Nøgletal for kvalitet)  
 
Opsamling på evaluering F22: Generelt udtrykker de studerende, at de er godt hjulpet og glade for stu-
diet, men flere er belastede af svære diagnoser og personlige omstændigheder, som er hovedårsagen 
til, at de falder bagud.  
 
TKN: Rapporten gennemgår de studerendes individuelle udfordringer/problemstillinger, hvilket sammen-
skrivningen viser. Studerende, som er forsinkede i deres studie, er frafaldstruede og/eller sårbare, mø-
der vi både i SN og i studievejledningen. Indsatsen består i at tage fat i hver enkelt studerende og for-
søge at hjælpe dem igennem deres studie ved bl.a. at lave individuelle studieplaner. Denne indsats fast-
holdes. 
 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

 

9. Fakultetsberetning 
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TKN: T.o. er Fakultetsberetningen en sammenskrivning af alle de resultater, som kommer fra kvalitets-
sikringsarbejdet. Beretningen oplyser ikke om noget nyt, da det er Historiestudiets egne oplysninger. Det bør 
nævnes, at det fremgår af beretningen, at studiet ikke overholder minimumskrav om undervisning. Grun-
det situationen i F22 har det været nødvendigt at genfremsende sidste års timebudget gældende for 
næste år, hvorfor vi igen forventer at skille os ud med for lidt undervisning, hvilket dog ikke afspejler vir-
keligheden. I beretningen fremgår også, at studiet er udfordret af dimittendledighed, hvilket vi aktivt ar-
bejder på at løse på flere niveauer (revidering af studieordning, SUS m.fl.).  
 
 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

 

10. HIF 

Punktet under HIF om studiestart i dagsorden drøftes under punktet ”Evt.”.  

HJO: Det går godt i HIF, som har flere arrangementer i støbeskeen. I forbindelse med næste fredagsbar 
(7. oktober) optræder hovedmændene bag podcasten Vanvittige verdenshistorie kl. 16.30. HIFs general-
forsamling afvikles den 20. oktober, hvor der forventes stor udskiftning i bestyrelsen. I HIF er man ved at 
gøre klar til studentervalget til studienævnet. Dette er en af opgaverne, som den nye bestyrelse kommer 
til at overtage. FB supplerer, at nuværende bestyrelse har lovet at være en del af overlevering og hjælpe 
ny bestyrelse i gang. HJO fortsætter med, at sommerfesten er gået godt, at HIF oplever stor tilslutning til 
sine arrangementer og at der blandt de studerende er et godt socialt miljø. Generelt konkluderer HJO, at 
studiemiljøet er markant forbedret og at der socialiseres på tværs af semestrene til studieaktiviteterne. 

HIF indgår i samarbejder med andre studieforeninger, bl.a. i planlægning af tutorfest for alle instituttets 
tutorer. Ideen var god, men afholdelsen var ringe. Studentersamfundets lokaler var booket til fest med 
plan om at fortsætte i gaden, hvor bar var booket. 130 havde givet tilsagn om at deltage, 50 dukkede op 
til festen. Til efterfesten dukkede 15 op, hvor der var booket til 130 og baren havde indkaldt ekstra mand-
skab. HJO påpegede over for de andre foreninger, at det markant manglende fremmøde efter tilsagn om 
deltagelse ikke er i orden, hvilket fik en blandet modtagelse. FB: Den manglende opbakning fordrer ikke 
det gode samarbejde på tværs. HJO: Kom-Samf fest er også en kæmpe koordinerings-/planlægningsop-
gave med SOFIA, FEJ, ESA, POLIS, ØF og HIF. 
 
TKN spørger, om der er planlagt et julearrangement. HJO: Det er op til den nye bestyrelse og om der er 
midler til rådighed. Sidste år blev initiativet til en fælles julefrokost på studiet godt modtaget, men egenbe-
taling skal sættes op i år, da sidste års Corona-midler er bortfaldet. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

 

11. Evt. 

Studiestart: 
HJO: Super årgang, som er både udadvendt og åben. Der er allerede selvstændigt taget initiativer på 
årgangen i forhold til at skabe fællesskab og mødes. Umiddelbart oplever HJO, at der ikke er problemer 
med alkohol. FB: Vi sikrer i vores planlægning, at der både er alkoholfrie arrangementer og arrangementer 
med alkohol. HJO: Arrangementerne består af pubcrawl torsdag i indeværende uge, byvandring med HJO 
i forrige uge og Bingo-aften i kommende uge. De studerende glæder sig til hytteturen 14.–16. oktober - 
2022. 
 
Studiejob på Historiestudiet 
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Pr. 1. september 2022 er der ansat en ny hjælpelærer, så der fortsat er 3 hjælpelærere ansat til at varetage 
indsatsen på Kvalitetsområde 1, 1.3 - Mål: Mindske frafald på BA-uddannelsen. 
Vikariat til studentervejleder er slået op pr. 20.09.2022. Deadline for ansøgning er den 14.10.2022. For-
ventet opstart 1. november og forventet slut ultimo januar 2024. Måske skal vi overveje at forlænge med 
februar/marts 2024, så der er plads til overlevering til Maja, når hun er tilbage fra orlov. Del gerne opslaget, 
som I kan finde her. 

Ansættelsesudvalget kommer til at bestå af MSP, TKN og JSN. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

 
Torben K. Nielsen 

Studienævnsformand 

https://jobbank.aau.dk/da/job/50536067?emp_bypass=1
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