
OVERBLIK OVER KOMMENTARER TIL PRODEKANENS FUNKTIONSBESKRIVELSE OM NYE TILVALG 

INDHOLD: Følgende skema opsummerer kommentarer til prodekanens funktionsbeskrivelsen om nye tilvalg ’Dogme 18 – et nyt tilvalgsparadigme’ 
fra uddannelses- og studienævn på IKS og IKK. Efterfulgt af skemaet er bilag i form af de konkrete kommenteringer fra afdelinger og studienævn.  
Bemærk desuden kommentarer fra studerende fra UN på IKK omkring, hvilke arbejdsformer og kompetencer de ønsker i de nye tilvalg. 

EMNE KOMMENTAR AFSENDER 

PROCES Studienævn vil gerne inddrages i processen for anbefaling af det endelige udbud inden fakultetsle-
delsens stillingtagen. 

SN IKK, SN IKS 

Stærkt ønske om, at der snarest vil blive afholdt en form for messe eller stormøde om udvikling af nye 
tilvalg, hvor der kunne blive lejlighed til at udvikle på tværs af uddannelserne. 

SN IKS 

Der blev fra studerende givet udtryk for, at reformen viser, at der har været lyttet til nogle af de pro-
blemer, der har været med tilvalgene, og at det er positivt, at de studerende bliver inddraget.  
Positiv overfor mulighed for nye arbejdsformer (mere praksis og relevans9 samt kompetencetilskud 
til grundfaglighed. 

SN IKK, Studerende UN IKK 

Tidsplanen (10. januar 2019 som frist for indsendelse af forslag om nye tilvalg) er meget stram. Det 
vil være ønskeligt, hvis der i fremtidige processer kunne gives mere tid til tilbagemeldinger.  

SN IKK 

Ser behovet i at reducere antallet af tilvalg kraftigt og accepterer behovet for en tilskyndet proces 
grundet det strategiske behov. 

Semiotik og lingvistik 

Problematisering, at det er UN, der skal være afsender for tilvalgene. UN risikerer at blive overbela-
stet, og det er desuden ved samarbejde mellem 2 eller flere afdelinger om et tilvalg uklart, hvilket 
UN, tilvalget hører under, og hvor drøftelserne bør finde sted.  

SN IKK 

Processen med at lukke tilvalg som afdelinger og studerende er glade er en følelsesladet proces. Der 
udtrykkes ønske om, at man fremtidigt vælger et andet format end ”dogme 18” for at imødekomme 
situationen på en mere konstruktiv måde. Man oplever, at formatet ender med at kritisere den nu-
værende tilvalgsportefølje fremfor at lægge vægt på den situationelle strategiske nødvendighed.  

Semiotik og lingvistik 

Ærgrelse over, at der ikke har været en overvejelse over, hvilke eksisterende tilvalg som fortsat 
kunne udbydes under de nye dogmer. 

Semiotik og lingvistik, Me-
dievidenskab og journalistik 

BAGGRUND 
OG PRÆ-
MISSER 

Overordnet tilslutning til at lade tofaglighedsparadigmet erstatte af et nyt paradigme, hvor tilvalget i 
højere grad udgør et supplement til grundfagligheden 

Historie og klassiske studier, 
Semiotik og lingvistik, SN 
IKK, SN IKS 

Usikkerhed omkring, hvordan det i praksis kan foregå med kombinering af fagligheder. Der kan 
komme en skævhed i forhold til, hvem der ”ejer” tilvalgene. 

SN IKK, Medievidenskab og 
journalistik 

Forhold fremhævet af de studerende som særligt positive: mere gøren, praksisnære arbejdsformer 
og dialog med verden.  

SN IKK 

Man bør overveje, om samlæste tilvalg på sprog, der ikke er gymnasierettede, kan tillades. For ambi-
tiøse studerende, der eksempelvis ønsker at beskæftige sig med et sprogområdes historie, kan det 
være yderst relevant, hvis basale sprogkundskaber kan erhverves gennem tilvalg. Dette er ikke 
mindst relevant i en forskeruddannelsessammenhæng. 

Historie og klassiske studier, 
Globale studier, SN IKS 
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Tvivl om, hvorvidt 30 studerende er et minimumskrav, et ca. antal eller et maximum for oprettelse 
af tilvalget. Tvivl om, hvorvidt dette tal er inklusiv udvekslingsstuderende og om ITTU-studerende 
er talt med. De nuværende regler for ITTU, hvor der ikke i kombination hermed kan søges tilvalg 
med adgangsbegrænsning bør indtænkes. 

Antropologi, SN IKK, SN IKS 

Bekymring over, at mindstemålet for et tilvalg er 30 studerende. Dette sammenlagt med en fagret-
tethed (“supplerere eller kvalificere de studerendes grundfaglighed”, dogme 1 og “arbejde videre 
med deres respektive grundfagligheder”, dogme 3) i nogle tilvalg kunne evt. favorisere store uddan-
nelser.  

SN IKK 

Kravet om at alle tilvalg skal kunne tages af alle studerende, bør ikke forstås således, at alle tilvalg 
skal være lige relevante for alle fagligheder. Man bør desuden overveje, om det er fornuftigt, at man 
ikke kan udbyde tilvalg, der ligger så tæt på en grundfaglighed, at tilvalget ikke meningsfuldt kan 
være tilgængeligt for studerende med denne grundfaglighed. 

Historie og klassiske studier, 
Antropologi, SN IKK, SN IKS 

På visse uddannelser (fx Antropologi og Medievidenskab) kan man pt. benytte tilvalget som adgang 
til at søge ind på kandidatuddannelsen i samme fag. Den mulighed står umiddelbart til at forsvinde. 
Dog vil det være ønskeligt, om man i udviklingen af de nye tilvalg vil have mulighed for at definere 
lignende åbninger – altså at bestemte tilvalg kan åbne vejen til at søge ind på bestemte KA-uddan-
nelser. At reducere fleksibiliteten i de studerendes mulighed for at skifte spor synes at tale direkte 
imod de ministerielle ønsker om stærkere strukturel fleksibilitet i universitetsuddannelserne. 

Antropologi, SN IKS 

Det fremhæves, at der på udbudssiden åbnes op for tilvalg i porteføljen, der som udgangspunkt ret-
ter sig mod bestemte fag (dogme 2). Dette vil komme til at reducere udbuddet af valgmuligheder for 
de studerende, idet udbud, der er orienteret mod bestemte grundfagligheder vil kunne gøre det van-
skeligt at tiltrække studerende uden samme faglige baggrund. Der opfordres til, at der i Dogme 18 
sikres et større antal tilvalg, der er ’tværgående’. 

Globale studier, Semiotik og 
lingvistik 

Studerende bemærker, at der efter reformen vil være meget få valgmuligheder – hvad betyder det 
for mulighederne for at rejse ud på 6. Semester? Bliver der blødt op på krav på flere fag om, at man 
skal tage hele tilvalget? 

Medievidenskab og journali-
stik, Studerende UN IKK 

DOGME 1: 
supplement og 
kvalificering af 
grundfaglig-
hed 

Bekymring for, at principperne i ’Dogme 18’ som udtrykt særligt tydeligt i dogme 1 og 3 om, at til-
valg skal supplere eller kvalificere (dogme 1) samt give mulighed for at arbejde videre med grundfag-
ligheden (dogme 3) er svært foreneligt med dogme 2 om, at tilvalg samtidigt skal have relevans for 
flere fag på samme tid. Man finder det vanskeligt at tilbyde tilvalg, der både kan tilgodese grundfag-
lighedens studerende og studerende fra ”ikke betænkte fag” (dogme 2).  

Globale studier 

Der blev spurgt til, hvad vægtningen i dogme 1 på det læringsorienterede perspektiv evt. står i mod-
sætning til og hvordan evt. fagudvikling eller forskningskommunikation vægter? Spørgsmål til, hvad 
værdi betyder i denne sammenhæng? 

SN IKK, Dramaturgi og mu-
sikvidenskab. 

DOGME 2: 
relevans for 
flere fag 

Der nævnes hhv. tematiske, kompetencemæssige/metodologiske og sektor-orienterede tilvalg. 
Spørgsmål til, hvorvidt der en forventning om, at et omtrentligt antal/en vis procentdel af den sam-
lede portefølje kommer til at ligge indenfor hver af disse kategorier? 

Antropologi 

Forslag om, at der inkluderes sprogkompetencer som en af de nævnte kompetencer, som kan er-
hverves som samlæste tilvalg i sprog. En sådan kompetence er i tråd med Den Nationale Sprogstra-
tegi og vil være klart anvendelsesorienteret (dogme 4), karrierefremmende, herunder også ift en 
forskningskarriere. 

Globale studier 
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Bekymring for udvanding af faglighed, hvis tilvalgene bliver for brede/tværfaglige (de skal have fag-
lig identitet og substans) 

Studerende IKK 

DOGME 3: 
mulighed for 
at arbejde vi-
dere med de 
respektive 
grundfaglighe-
der 

Anmodning om, at man bruger ressourcer på didaktiske redskaber til undervisere, hvor der potenti-
elt kræves ’fagoverskridende undervisning’.  

Medievidenskab og journali-
stik 

Fra studerende blev der udtrykt undren over formuleringen ’indholdsmættede’ dette, i forhold til at 
det er universitetsuddannelse beskrivelsen omhandler. Man ønsker en uddybning heraf. 

SN IKK, Kunsthistorie, æste-
tik og kultur samt museologi 

DOGME 4: 
inkorporering 
af anvendel-
sesorienterede 
elementer 

Tvivl om, hvad kompetencebegrebet betyder. Medievidenskab og journali-
stik 

Bakker op om fokus på kollektiv vejledning og anvendelsesorienterede elementer.  Semiotik og lingvistik 
I forhold til det anvendelsesorienterede / arbejdsmarkedsrelaterede blev det nævnt, at det er vigtigt, 
at de studerendes kompetencer kan tænkes ind i et komplekst arbejdsmarked. Denne vinkel kunne 
indtænkes tydeligere i tilvalgene og evt. foreslås som et yderligere dogme. Det blev i diskussionen 
dog nævnt, at det ikke er alle tilvalg, der umiddelbart kan eller bør gøre dette. Der blev lagt op til, at 
denne vinkel kunne indtænkes i forbindelse med selve udviklingen af de valgte tilvalg. 

Kunsthistorie, æstetik og 
kultur samt museologi, SN 
IKK 

DOGME 5:  
krav om 15+30 
og 
10+10+10/10+
20 ECTS 

Understreger vigtigheden af, at 5. semester er sammenhængende og problemfrit for den studerende 
og savner en mere eksplicit beskrivelse af sammenhængen til bachelorprojektet samt at man kigger 
på vejledning/undervisning, der knytter sig til bachelorprojektet.  

Medievidenskab og journali-
stik 

Opfordring til at vende tilbage til strukturen 30 ECTS på femte semester og 15 ECTS på sjette seme-
ster til tilvalg for at BA projektet kan placeres til sidst på BA uddannelsen og dermed 1) have som 
hovedformål at supplere eller kvalificere de studerendes grundfaglighed og 2) være anlagt på den 
præmis, at de studerende skal have mulighed for at arbejde videre med deres respektive grundfag-
ligheder i mødet med den nye tilvalgsfaglighed i det afsluttende projekt. 

Globale studier 

DOGME 6: 
opfyldelse af 
normen for 
forskningsba-
seret undervis-
ning 

Tvivl om, hvordan småt-bemandede fag kan stille forskningsbaseret undervisning svarende til et 
helt semesterværk til rådighed? Tvivl om, hvorvidt der på småt-bemandede fag er ekspertise nok til 
stede til at udbyde ’eksotiske’ tilvalg (tilvalg, der supplere et fag, dv. Ikke er kerne af selve faget)? 

Semiotik og lingvistik, Dra-
maturgi og musikvidenskab 

Vigtigt at tænke over de strategiske mål inden for forskning, og hvordan dette hænger sammen med 
udviklingen af tilvalg. Dette er ikke nævnt i notatet. 

Dramaturgi og musikviden-
skab 

DOGME 7: 
langtidshold-
bare tilvalg 

Der ønskes en uddybning af, hvad der menes med ”robuste” SN IKS, Semiotik og lingvi-
stik 

Det blev nævnt, at robuste tilvalg er positivt.  SN IKK 
Bekymring om, at når tilvalg skal være robuste nok til at blive evalueret efter 3 gennemløb, før de 
kan ændres, kan der gå lang tid med tilvalg, der måske ikke på alle punkter fungerer. Det blev dog i 
denne forbindelse nævnt, at 3 år ikke er lang tid i forhold til udvikling af tilvalg.  

Kunsthistorie, æstetik og 
kultur samt museologi, SN 
IKK 

Anerkender behovet for en stabil tilvalgsportfolio. Anbefaler dog, at der stadig er mulighed for at fo-
retage mindre justeringer i tilvalgene som konsekvens af eksperimenterende eksamens- eller under-
visningsformer. 

Semiotik og lingvistik 
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 Uddrag fra referat fra studenævnsmøde for IKK d. 26.09.2018  
 
4. Tilvalgsreform (Udtalelser – drøftelsespunkt) 
1.1 Ny funktionsbeskrivelse for tilvalg (Dogme 18 – et nyt tilvalgsparadigme) 
1.2 Proces mht. beslutning om nye tilvalgsudbud 
 
Studienævnsformanden indledte med, at formålet med drøftelsen er, at studienævnet (ved referatuddrag) 
inden 10. oktober kan sende kommentarer om tilvalgsreformen til prodekanen for uddannelse.  
 
Studieleder Lars Kiel Bertelsen (SL) supplerede med, at der har været afholdt et konstruktivt møde om 
sagen med studerende. Selve beslutningen om reformen og den grundlæggende studietekniske arkitektur 
er fastlagt, men det er vigtigt at reflektere over funktionsbeskrivelsen for tilvalgene. Hvad er det, tilvalgene 
skal kunne? SL nævnte herefter nogle af de forhold, der var blevet fremhævet af de studerende, bl.a. mere 
gøren, praksisnære arbejdsformer og dialog med verden. 
 
Det blev nævnt, at tidsplanen – med 10. januar 2019 som frist for indsendelse af forslag om nye tilvalg – er 
meget stram, i forhold til at der skal udvikles nye tilvalg. Det vil være ønskeligt, hvis der i fremtidige 
processer kunne gives mere tid til tilbagemeldinger.  
 
Studienævnet drøftede herefter udspil til ny funktionsbeskrivelse for tilvalgene (Dogme 18 – et nyt 
tilvalgsparadigme):  
Der blev udtrykt bekymring over, at mindstemålet for et tilvalg er 30 studerende. Dette sammenlagt med 
en fagrettethed (“supplerere eller kvalificere de studerendes grundfaglighed”, dogme 1 og “arbejde videre 
med deres respektive grundfagligheder”, dogme 3) i nogle tilvalg kunne evt. favorisere store fag.  
Udbud af tilvalg bliver mindre. I forbindelse med dette blev der spurgt til optagelseskrav, hvis der er for 
mange studerende, der ønsker et tilvalg. 
Der blev fra studerende givet udtryk for, at reformen viser, at der har været lyttet til nogle af de problemer, 
der har været med tilvalgene, og at det er positivt, at de studerende bliver inddraget.  
Det blev nævnt, at ”Dogme 18” kalder på en kvalificering af, hvad der ligger i nogle af formuleringerne: 
 
I afsnittet vedr. Dogme 2 - relevans for flere fag – står, at ”Dette betyder imidlertid ikke, at det er 
udelukket, at vi på udbudssiden vælger at have tilvalg i porteføljen, der som udgangspunkt retter sig mod 
bestemte fag (eller fagklynger” Der blev spurgt, om dette kunne betyde, at der er fagmiljøer, der får ”egne” 
tilvalg? SL oplyste, at formuleringen handler om, at nogle tilvalg i særlig grad kunne tiltrække studerende 
fra bestemte uddannelser – f.eks. sprogfagsstuderende – men at det ligger ikke i opdraget, at nogle 
uddannelser får deres ”eget” tilvalg.  
Det er hensynet til de studerendes læring, der noteres som afgørende i dogme 1 – supplement og 
kvalificering af grundfaglighed. Det nævnes også her, at eventuelle andre rationaler for etablering af tilvalg 
end hensynet til dette, højst vil kunne spille en sekundær rolle. Der blev spurgt til, hvad vægtningen i 
dogme 1 på det læringsorienterede perspektiv evt. står i modsætning til og hvordan evt. fagudvikling eller 
forskningskommunikation vægter? 
 
Det anføres i dogme 3 – mulighed for at arbejde videre med de respektive grundfagligheder – at tilvalgene 
ikke må være ”indholdsmættede”. Fra studerende blev der udtrykt undren over dette, i forhold til at det er 
universitetsuddannelse, det handler om.  
 
I forhold til det anvendelsesorienterede – dogme 4 – blev det nævnt, at de studerendes kompetencer bør 
tænkes ind i et komplekst arbejdsmarked. 

Julie Zederkof (SNUK) Overblik over kommentarer til prodekanens funktionsbeskrivelse om nye tilvalg 30/10/2018

Side 4 af 18



 
Dogme 7: Det blev nævnt, at når tilvalg skal være robuste nok til at blive evalueret efter 3 gennemløb, før 
de kan ændres, kan der gå lang tid med tilvalg, der måske ikke på alle punkter fungerer.  
Det blev dog i denne forbindelse nævnt, at 3 år ikke er lang tid i forhold til udvikling af tilvalg. 
 
Det blev nævnt, at robuste tilvalg er positivt. Opgør med to-faglighedspolitikken er også godt, men der er 
usikkerhed omkring, hvordan det i praksis kan foregå med kombinering af fagligheder. Der kan komme en 
skævhed i forhold til, hvem der ”ejer” tilvalgene.   
  
Det blev bemærket, at der er tale om en ledelsesbeslutning, og at studienævnet kun inddrages som 
sparringspartner og ikke er en del af den endelige beslutning. Der blev også spurgt, om processen omkring 
godkendelse af tilvalg vil blive transparent? Ledelsens afsluttende kriterier for udvælgelse af tilvalgene blev 
efterlyst, og Julie Zederkof nævnte i den forbindelse, at det er ud fra dogmerne, at fakultetsledelsen tager 
stilling til tilvalgene.  
 
Det blev problematiseret, at det er UN, der skal være afsender for tilvalgene. UN risikerer at blive 
overbelastet, og det er desuden ved samarbejde mellem 2 eller flere afdelinger om et tilvalg uklart, hvilket 
UN, tilvalget hører under, og hvor drøftelserne bør finde sted.  
 
Der blev gjort opmærksom på, at der også er mulighed for at indsende kommentarer til ”Dogme 18” fra UN 
og fra fagmiljøer. Kommentarerne kan sendes til Julie Zederkof. Frist er ligeledes 10. oktober.  
 
Referatuddrag vedr. punktet sendes til prodekan for uddannelse, Niels Overgaard Lehmann. 
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Uddrag fra referat fra studenævnsmøde for IKS d. 10.10.2018 

 

Pkt 7. Tilbagemeldinger fra UN på Tilvalgsreformen (drøftelses- og beslutningspunkt) 

 

På mødet i september besluttede Studienævnet, at materialet om Tilvalgsreformen skulle udsendes 
til kommentering i UN, og så skal der samles op på dagens studienævnsmøde.  

De fleste UN havde meldt skriftligt ind til mødet, hvorfor der på mødet blev taget udgangspunkt i 
disse tilbagemeldinger. Tilbagemeldingerne fra UN og drøftelsen på mødet omhandlede følgende 
temaer: 

 

Sammenhæng mellem dogme 1 og 3 og dogme 2: 

 

Der var kommet følgende skriftlige tilbagemeldinger fra UN: 

Overordnet tilslutter UN sig tankerne i papiret om at lade tofaglighedsparadigmet erstatte af et nyt 
paradigme, hvor tilvalget i højere grad udgør et supplement til grundfagligheden.  

Vi er bekymrede for, at principperne i ’Dogme 18’ som udtrykt særligt tydeligt i dogme 1 og 3 om, at 
tilvalg skal supplere eller kvalificere (dogme 1) samt give mulighed for at arbejde videre med 
grundfagligheden (dogme 3) er svært foreneligt med dogme 2 om, at tilvalg samtidigt skal have 
relevans for flere fag på samme tid. Afhængig af definitionen af ’grundfaglighed’ og ’faglighed’ finder 
vi stadig, at det bliver vanskeligt at tilbyde tilvalg, der både kan tilgodese grundfaglighedens 
studerende og studerende fra ”ikke betænkte fag” (dogme 2). Det fremhæves i papiret, at der på 
udbudssiden åbnes op for tilvalg i porteføljen, der som udgangspunkt retter sig mod bestemte fag 
(dogme 2). Dette vil komme til at reducere udbuddet af valgmuligheder for de studerende, idet udbud, 
der er orienteret mod bestemte grundfagligheder vil kunne gøre det vanskeligt at tiltrække studerende 
uden samme faglige baggrund. Vi vil derfor opfordre til, at der i Dogme 18 sikres et større antal tilvalg, 
der er ’tværgående’. 

Studienævnet støttede opgøret med to-faglighedsparadigmet, men studienævnet mente, at det var 
uklart, hvordan ”supplere og kvalificere” i dogme 1 skal forstås i sammenhæng med dogme 2 og 3. 
Studienævnet ønskede, at der kommer en uddybning af, hvor grænsen skal være, så det bliver klart, 
om det vil være muligt at arbejde med elementer fra grundfagligheder i nye tilvalg, og om det så kan 
føre til, at nogle studerende de facto kommer til at blive en-faglige – og vil man acceptere dette, hvis 
alle tilvalg skal kunne vælges af alle studerende (se også nedenfor ift. mulighed for 
adgangsbegrænsning). 

 

Mulighed for adgangsbegrænsning til TV (dogme 2) 

Der var kommet følgende skriftlige tilbagemeldinger fra UN: 

Fakultetsledelsesbeslutningen om at det skal ”være muligt for de studerende at vælge frit” mellem 
tilvalgene bør præciseres: indebærer dette, at alle studerende partout skal kunne vælge mellem alle 
tilvalg, eller kan man (som nu) forestille sig, at man opsætter en adgangsbegrænsning, så studerende 
fra visse BA-uddannelser ikke får mulighed for bestemte tilvalg pga. overlap (fx kan nuværende 
antropologer ikke vælge tilvalget i sociologi). Det ville være ønskeligt, hvis muligheden for dette 
oppebæres.  
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Kravet om at alle tilvalg skal kunne tages af alle studerende, bør ikke forstås 
således, at alle tilvalg skal være lige relevante for alle fagligheder. Man bør 
desuden overveje, om det er fornuftigt, at man ikke kan udbyde tilvalg, der ligger 
så tæt på en grundfaglighed, at tilvalget ikke meningsfuldt kan være tilgængeligt 
for studerende med denne grundfaglighed. 
 

Der nævnes (under dogme 2) hhv. tematiske, kompetencemæssige/metodologiske og sektor-
orienterede tilvalg, hvilket giver god mening. Er der en forventning om, at et omtrentligt antal/en vis 
procentdel af den samlede portefølje kommer til at ligge indenfor hver af disse kategorier? 

 

Studienævnet drøftede indmeldingerne, og der var enighed om, at studienævnet ønsker, at der bliver 
mulighed for at opsætte adgangsbegrænsning for studerende fra bestemte fagligheder - primært fra 
den udbydende faglighed, da det ellers vil kunne lægge store begrænsninger på indholdet af nye 
tilvalg. 

 

Antal studerende på tilvalg 

Der var kommet følgende skriftlige tilbagemeldinger fra UN: 

Hvad betyder behovet på 30 stud. mere præcist; er det tænkt som et minimum eller et gennemsnit; vil 
der samtidig være tale om et loft/en adgangsbegrænsning (idet visse tilvalg må formodes at tiltrække 
flere ansøgere end andre)? Hvis ja, bør der tænkes på de nuværende regler for ITTU, hvor der ikke i 
kombination hermed kan søges tilvalg med adgangsbegrænsning.  

Hvad angår, minimumsgrænsen på 30 studerende for oprettelse af tilvalg, vil vi gerne anføre, at der 
som følge af det store behov for internationale udbud (som også anført i dogmepapiret), bør medtages 
udvekslingsstuderende i dette tal. 

Studienævnet ønskede en uddybning af, hvordan kravet om minimum 30 tilmeldte studerende for 
oprettelse af tilvalg skal forstås.  

• Vil et evt. formodet/forventet antal internationale studerende kunne påvirke om et 
tilvalg med færre end 30 tilmeldte vil blive oprettet?  

• Vil der være et øvre loft på antal tilmeldte til et tilvalg, som så vil kunne udløse en 
adgangsbegrænsning? Eller vil tilvalget i så fald få flere hold? 

• Hvis der bliver en øvre grænse vil den så få betydning for ITTU studerende (se også 
nedenfor under ITTU) 

 

BA-TV som feeder til kandidatuddannelser 

Der var kommet følgende skriftlige tilbagemelding fra UN: 

På visse uddannelser (fx Antropologi og Medievidenskab) kan man pt. benytte tilvalget i som adgang 
til at søge ind på KA’en i samme fag. Den mulighed står umiddelbart til at forsvinde. Dog vil det være 
ønskeligt, om man i udviklingen af de nye tilvalg vil have mulighed for at definere lignende åbninger 
– altså at bestemte tilvalg kan åbne vejen til at søge ind på bestemte KA-uddannelser. At reducere 
fleksibiliteten i de studerendes mulighed for at skifte spor synes at tale direkte imod de ministerielle 
ønsker om stærkere strukturel fleksibilitet i universitetsuddannelserne. 
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Studienævnet tilsluttede sig denne kommentar. 

 

Tilvalg i sprog  

Der var kommet følgende skriftlige tilbagemeldinger fra UN: 

Man bør overveje, om samlæste tilvalg på sprog, der ikke er gymnasierettede, 
kan tillades. For ambitiøse studerende, der eksempelvis ønsker at beskæftige 
sig med et sprogområdes historie, kan det være yderst relevant, hvis basale 
sprogkundskaber kan erhverves gennem tilvalg. Dette er ikke mindst relevant i 
en forskeruddannelsessammenhæng. 
 

Hvad angår de kompetencer, der opregnes under dogme 2 vil vi foreslå, at der inkluderes 
sprogkompetencer, som kan erhverves som samlæste tilvalg i sprog. En sådan kompetence er helt i 
tråd med Den Nationale Sprogstrategi og vil være klart anvendelsesorienteret (dogme 4), 
karrierefremmende, herunder også ift en forskningskarriere. 

 

Studienævnet tilsluttede sig dette forslag, da det også ligger i direkte forlængelse af drøftelsen under 
punkt 6 på dagens møde (se ovenfor). 

 

Dogme 5 

Der var kommet følgende skriftlige tilbagemeldinger fra UN: 

Vi vil opfordre til at vende tilbage til 30 ECTS på femte semester og 15 ECTS på sjette semester til tilvalg 
for at BA projektet kan placeres til sidst på BA uddannelsen og dermed 1) have som hovedformål at 
supplere eller kvalificere de studerendes grundfaglighed og 3) være anlagt på den præmis, at de 
studerende skal have mulighed for at arbejde videre med deres respektive grundfag-ligheder i mødet 
med den nye tilvalgsfaglighed i det afsluttende projekt. 

 

Studienævnet drøftede ikke dette forslag yderligere på mødet. 

  

Uddybning af robusthed (dogme 7) 

Studienævnet efterlyste en uddybning af, hvordan robusthed skal forstås. Er det kun et spørgsmål 
om, at tilvalget ikke blot skal være et hot emne lige pt. eller dækker det også over følgende: 

• at det altid bør kunne tiltrække mindst 30 studerende 
• at tilvalget er bygget op, så det imødekommer uddannelseseftersynets præmisser om 

langtidsholdbar studieordninger 
• at der er sikkert at der er forskningsdækning af tilvalget i en hel periode 

    

ITTU 

Der var kommet følgende skriftlige tilbagemeldinger fra UN: 
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På Globale Studier besidder vi den nødvendige erfaring og ekspertise til at udbyde et modul, der 
forbereder dem til at tænke og begå sig internationalt, så de får det optimale ud af deres udlandsophold. 

 

..der (bør) tænkes på de nuværende regler for ITTU, hvor der ikke i kombination hermed kan søges 
tilvalg med adgangsbegrænsning.  

 

For flere fagligheder under studienævnet er der stor bekymring for, hvad tilvalgsreformen kommer 
til at betyde for studerende, der gerne vil på ITTU. Det er især et spørgsmål om, hvad de 15 ECTS på 
5. sem. skal bestå af, så man sikrer at de er meningsfulde for de studerende.  

Hvis det bliver, som det er nu, vil det være vigtigt at få afklaret hvilke tilvalg, der vil være mulighed 
for at vælge fremadrettet – bl.a. om der vil være nogle tilvalg med adgangsbegrænsning, som ITTU 
studerende i lighed med i dag ikke kan søge. 

På mødet drøftede studienævnet også muligheden for at udvikle særlige 15 ECTS, som forbereder de 
studerende på at tænke og begå sig internationalt. Studienævnet var meget positiv i forhold til dette 
forslag, men som der blev gjort opmærksom på på mødet, så bør der i så fald også tænkes i, hvad 
indholdet af de 30 ECTS på ITTU semesteret skal være for studerende, som af forskellige årsager 
ikke kommer afsted eller får afbrudt deres ITTU.     

 

Processen fremadrettet 

Der var et stærkt ønske om, at der snarest vil blive afholdt en form for messe eller stormøde om 
udvikling af nye tilvalg, hvor der kunne blive lejlighed til at udvikle på tværs af uddannelserne. 

Studienævnet besluttede, at de skriftlige indlæg og studienævnets drøftelse skulle samskrives og 
sendes til prodekanen hurtigst muligt. 
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UN MEDJOUR KOMMENTARER TIL TILVALGSREFORM  
 
 
Kommentering og kvalificering af de nye principper.   

- Pointe at der ‘den fagoverskridende undervisning’ potentielt kræver, at man burger 
ressourcer på didaktiske redskaber til underviserne.  

- Ba-projektet nævnes næsten ikke. Burde måske adresseres mere eksplicit? Der har været 
problemer med at få semestret til at hænge sammen – burde man se lidt nærmere på 
undervisning/vejledning der knytter sig til BA projektet? 

- Studerende bemærker, at der efter reformen vil være meget få valgmuligheder – hvad 
betyder det for mulighederne for at rejse ud på 6. Semester? Bliver der blødt op på krav på 
flere fag om, at man skal tage hele tilvalget? 

- Hvor kommer studieordningen til at have hjemme? På fagene? 
- De studerende vil gerne se alle de udbudte fag – involvering af de studerende I processen 

feb 2019. Mulighed for inddragelse? 
- Kompetencebegrebet I dogme 4. Hvad står der egentlig 

 
 
En mere generel bemærkning: 
 
Det kan virke som meget stor ståhej (= enormt meget arbejde) for ingenting. Hvorfor skal man 
vende bøtten på hovedet, når man har en række velfungerende og velbesøgte tilvalg, der blot 
kunne tweekes eller gentænkes en smule for at virke efter ‘dogme'-reglerne? Det er da enormt 
mange ressourcer at bruge, når vi egentlig godt ved, hvad langt de fleste studerende vil have - 
også temmeligt sikkert på tværs af ARTS. Kunne vi blive forelagt tal som fortæller fx: Hvor mange 
studerende har der været på de forskellige tilvalgsfag inden for de sidste fem år? Og så kunne man 
jo ‘prikke’ nogle på ryggen derudfra, der så kunne gentænke fagene? 
Er der ikke en reel risiko for, hvis ledelsen fx kun vælger helt nye fag, at dræbe nogle succeser og 
skabe nogle fag, de studerende ikke gider, men så at sige bliver tvunget til at tage ;-) 
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Vedr. kommentering af funktionsbeskrivelse for tilvalg "Dogme 18" 

Her et udsnit af referatet fra DRAMUS UN, mødet var d. 18.9.2018 ift. kommentering af dogme18 

Behov for en forklaring af sonderingen mellem faglighed og faglig supplering, også ift. at der står, at 
tilvalgene kan rette sig særligt mod en bestemt faglighed, men dette efterlader et spørgsmål om, hvordan 
det stiller de mindre uddannelser med færre end 30 studerende. De vil nemlig være nødt til at brede 
fagligheden i tilvalget ud, sådan at tilvalget retter sig mod flere grupper af studerende, hvor de større fag 
har et større handlerum ift. kun at tænke i specialiseringer for egne studerende. Problemstillingen har 
desuden været diskuteret på lærergruppemøder for dramaturgi og lærergruppemøder for musikvidenskab. 

Vigtigt at tænke over de strategiske mål inden for forskning, og hvordan dette hænger sammen med 
udviklingen af tilvalg. Dette er ikke nævnt i notatet.  
 
Spørgsmål til, at der i notatet står, at det vigtigste er, at tilvalgene skaber værdi for de studerende – men 
hvad er værdi i denne sammenhæng. UN bakkede op om, at det er uklart og bør specificeres.  

 

________________________________________ 

Thomas Rosendal Nielsen 

Associate Professor, Ph.D., dramaturg 

Head of Department 

Department of Dramaturgy and Musicology 

University of Aarhus 

Langelandsgade 139 

DK - 8000 Århus C 

  

Tlf.+45 8716 3025 

  

http://pure.au.dk/portal/en/persons/id(9bc0e499-3c03-4555-89e7-3add77f02f91).html 

 

Julie Zederkof (SNUK) Overblik over kommentarer til prodekanens funktionsbeskrivelse om nye tilvalg 30/10/2018

Side 11 af 18

http://pure.au.dk/portal/en/persons/id%289bc0e499-3c03-4555-89e7-3add77f02f91%29.html


Der var nedenstående kommentarer til funktionsbeskrivelsen fra de studerende i UN KÆM, 
enkelte steder er det markeret hvad der blev diskuteret/anført under punktet på mødet: 
 
Der blev fra studerende givet udtryk for, at reformen er udtryk for, at der har været 
lyttet til nogle af de problemer, der har været med tilvalgene. 
 
Konkrete tilbagemeldinger: 
Dogme 7: Det kan være risikabelt, at der skal være minimum 3 gennemløb af studieordningen, 
før der kan ændres: Hvad gør man fx i forhold til VIP’enes arbejdstid 
– i forhold til det, der står om, at der skal laves en jævnlig revurdering af tilvalget? 
 
Her anfører vip at det er en god ide at give alle tilvalg mulighed for 3 gennemløb, så man har en 
chance for at justere løbende, hvilket gør det mere meningsfuldt for vip’er at gå ind i opgaven. 
 
Dogme 6 er måske overflødigt – det, der står herunder fremgår af universitetsloven. 
Her indskyder UN-formanden, at det en vigtig politisk markering, at prodekanen hejser 
forskningsflaget her. 
 
Det anføres, at tilvalgene ikke må være ”indholdsmættede”. Fra studerende blev 
der udtrykt undren over at dette begreb er anvendt i forhold til, at det er et universitetsfag, der 
omtales.  Samtidig blev det dog også nævnt, at der er mange studerende, der har problemer 
med tilvalgenes første semester i forhold til tidsforbrug og jævn arbejdsbelastning. 
Det blev nævnt, at større brug af kollektiv vejledning kan vanskeliggøres af, at tilvalget 
er tværgående. 
 
I forhold til det anvendelsesorienterede / arbejdsmarkedsrelaterede blev det 
nævnt, at det er vigtigt, at de studerendes kompetencer kan tænkes ind i et komplekst 
arbejdsmarked. Denne vinkel kunne indtænkes tydeligere i tilvalgene og evt. foreslås 
som et yderligere dogme. Det blev i diskussionen dog nævnt, at det ikke er alle tilvalg, 
der umiddelbart kan eller bør gøre dette. Der blev lagt op til, at denne vinkel kunne 
indtænkes i forbindelse med selve udviklingen af de valgte tilvalg. 
 
Der blev givet udtryk for, at det kan være ødelæggende for processen, at det er UN, der 
hver især skal foreslå tilvalg, idet man måske kommer til at udelade gode idéer og 
lave strategisk selvcensur. På den måde er der uhensigtsmæssigheder i funktionsbeskrivelsen 
og procesplanen. BS oplyste, at der bliver en mellemstation, hvor 
IKK og IKS sammen i november danner sig et overblik og arbejder med de forslag, 
der foreligger. 
 
Det blev endelig fra studerende problematiseret, at det er fakultetsledelsen, der 
træffer den endelige beslutning, og at der ikke er nogen beslutningskompetence 
hos studienævnet. 
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Comments on Dogme 18 – UN LICS 

The UN appreciates the need to heavily reduce the number of supplementary programs on offer at Arts, and 
that this need results from a heavy reduction of student numbers. The UN accepts the strategic need to reset 
the currently available supplementary programs, and can appreciate that the process needs to move faster 
than originally planned. The UN infers that a reset is intended to avoid inter-departmental politics that might 
slow the process, and accepts this as a necessity at this point in time. Although the UN regrets that it will not 
be able to offer its current set of supplementary programs, it accepts the need to start with a blank slate. 

Nevertheless, the process of closing educational programs that students enjoy and learn a lot from, and that 
staff have worked hard on, does stir negative emotions. The UN would like to communicate its feeling that a 
more serious title and framing than Dogme 18 would have met these emotions in a more constructive way. 
The UN feels that this framing emphasizes a critique of existing programs, and underplays the strategic 
necessity of the situation. This has led to a more defensive than constructive stance towards the change 
within the UN, than might otherwise have been the case. 

The UN would also like to express a specific concern that the third criterion – that students are given 
opportunity to work on their core academic competences – not be interpreted in such a way as to rule out all 
proposals with new conceptual, non-methodological, and non-applied content. The UN is very experienced in 
inter- and cross-disciplinary research and teaching. Its members are experienced in teaching HUM and 
profile courses and have worked in large interdisciplinary centres. The UN is also highly supportive of adding 
applied value to programs, and its members have played roles in earlier versions of internships and profile 
courses at Master level. The UN is highly supportive of the use of collective supervision, and the department 
has a strong tradition for supervising students. The student members of the UN also value applied content, 
and take particular interest in interdisciplinary approaches to research and teaching. However, the student 
members in particular emphasize the importance of the inclusion of conceptual material in the 
supplementary courses on the Bachelor level. The UN emphasizes that some conceptual content will be 
necessary to ensure that proposed programs have a solid research foundation, even when those programs 
have strong methodological/applied components, and even when space is made to build on other core 
disciplinary backgrounds. Even research methods and statistics has at its core a conceptual domain. The UN 
therefore request that criterion 3 not be interpreted to rule out all new conceptual domains. 

The UN recognizes the need for the portfolio to be sufficiently robust, so that the supplementary programs 
offered are consistent from year-to-year right out of the gate. The UN expresses concern however that 
criterion 7 should not be interpreted too strictly, to mean that smaller program adjustments will not be 
allowed, based on (for example) experimentation with new teaching forms within the new programs.   

More comments: 
1) Dogma 1 og 2 virker til at modsige hinanden – hvordan kan noget supplere en grundfaglighed og samtidigt 
have relevans for flere fag på samme tid – hvis ikke vi kører på ”(humanistiske?) almenkompetencer”, som vi 
ved, at humanister ofte får job med, men som også ofte giver anledning til at sætte spørgsmålstegn ved i det 
hele taget at have en bred vifte af enkelte humanistiske uddannelser. Og at sætte ”noget med IT” (eller 
”organisation”) på dagsorden kan heller ikke være en passe-partout-løsning for det tilstræbte antal af tilvalg. 
2) Hvad menes der præcist med ”robuste nok til først at blive evalueret efter tre gennemløb” fra dogme 7? 
”Robuste”? > ”modstandsdygtige overfor frafald”? Hvordan skal man kunne forudberegne dette? Efter hvilke 
kriterier? Jobmarkedsrelevans? Studenterinteresse? 
3) Hvordan skal småt-bemandede fag stille forskningsbaseret undervisning svarende til et helt semesterværk 
til rådighed? 
4) Er der på småt-bemandede fag ekspertise nok til stede til at udbyde ’eksotiske’ tilvalg (tilvalg, der supplere 
et fag, dv. Ikke er kerne af selve faget)? 
 
 
UN, LICS – Ethan Weed and Josh Skewes 
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Opsummering af møde med studerende fra IKKs UN’er om BA-tilvalg 25. sept. 2018 
 
Udfordringer: 

1. Færre valgmuligheder/mindre fleksibilitet 
2. Udvanding af faglighed, hvis tilvalgene bliver for brede/tværfaglige (de skal have faglig 

identitet og substans) 
Muligheder: 

1. Nye arbejdsformer: mere praksis og relevans 
2. Nye kompetence-tilskud til grundfagligheden 

 
Mødet udfoldede sig i to workshops (poster sessions), hvor deltagerne gav bud på dels hvilke 
kompetencer, de ønsker at tilvalgene skal bidrage med i en samlet BA-uddannelse, dels hvilke 
arbejdsformer, der efterspørges. Nedenfor følger disse bud i stikordsform: 
 

Kompetencer Arbejdsformer 
  
Big Data forståelse Virkelighedsnært 
Innovation & Produktudvikling Gruppe- og projekt 
Kvantitativ metode Feed back 
Kommunikationsstrategier Workshops 
Facilitering af kreative processer Projekt 
IT-kompetencer Forskningsdeltagelse 
Design-processer Forskningsrelevant og projektorienteret 
Forretningsudvikling inden for egen faglighed Etnografisk arbejde i organisationer 
Engelsk formidling / Public Speaking Samarbejde mod et konkret mål 
Interaktion med eksterne partnere (NGO, 
erhverv, organisationer 

Produktrettet mod andet end traditionelle 
akademiske genrer  

Mundtlig formidling og kommunikation Projektorienteret 
Tværfagligt samarbejde Afveksling (gruppe/individiuelt) 
Akademisk skrivning Ud af huset! 
Faglig formidling Plads til fordybelse 
Samtidsanalyse Hands on! 
Metode Eksamen kobler tilvalg og hovedfag 
Fordybelse Sprogtilegnelse 
Statistik Kommunikation i praksis 
Problemløsningskompetence Aktivistisk kampagnearbejde 
Forskning Mindre læsning; mere praktisk arbejde 
Undervisningskompetence Lave produkter undervejs i tilvalget 
Feltarbejde Aktualitet 
Kvalificeret mundtlig formidling Stil krav! 
Introduktion til programmering Projektarbejde 

 
LKB 11. oktober 2018 
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Historie, fag 
Aarhus Universitet 
Jens Chr.  Skous Vej 5 
8000 Aarhus C 

Tlf . :  +45 8715 0000 
Fax: +45 8716 1132 

E-mail:  hist-fag@au.dk 
Web: cas.au.dk/om-

instituttet/fagligheder/historie 
 

Historie, fag 
 
Niels Brimnes 
Lektor 
 
Dato: 20. september 2018 

 

Direkte tlf . :  +45 8716 2215 
E-mail:  hisnb@cas.au.dk 
Web: au.dk/hisnb@cas 
 
Afs.  CVR-nr. :  31119103 
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INSTITUT FOR 
KULTUR OG SAMFUND 
AARHUS UNIVERSITET 

 
Prodekan 
Niels Lehmann 

Udtalelse fra UN for Historie og Klassiske studier angående tilvalg 

 
På sit møde d. 19.9 gennemgik og diskuterede UN for HISKL fakultetsledelsens oplæg 
til en tilvalgsreform, herunder ’Dogme 18’ papiret. Overordnet tilslutter UN sig tan-
kerne i papiret om at lade tofaglighedsparadigmet erstatte af et nyt paradigme, hvor 
tilvalget i højere grad udgør et supplement til grundfagligheden. 
 
UN ser muligheder i udvikling af metodisk orienterede særligt tilrettelagte tilvalg i 
f.eks. ’digitale metoder’ eller ’kvantitativ’ metode. 
 
UN ønsker dog at gøre opmærksom på følgende: 

 Kravet om at alle tilvalg skal kunne tages af alle studerende, bør ikke forstås 
således, at alle tilvalg skal være lige relevante for alle fagligheder. Man bør 
desuden overveje, om det er fornuftigt, at man ikke kan udbyde tilvalg, der lig-
ger så tæt på en grundfaglighed, at tilvalget ikke meningsfuldt kan være til-
gængeligt for studerende med denne grundfaglighed. 

 Man bør overveje, om samlæste tilvalg på sprog, der ikke er gymnasierettede, 
kan tillades. For ambitiøse studerende, der eksempelvis ønsker at beskæftige 
sig med et sprogområdes historie, kan det være yderst relevant, hvis basale 
sprogkundskaber kan erhverves gennem tilvalg. Dette er ikke mindst relevant i 
en forskeruddannelsessammenhæng. 

 
 
På vegne af UN for Historie og Klassiske Studier 
 
 
 
Niels Brimnes 
Lektor, afdelingsleder 
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Kommentarer fra UN Antropologi til de foreslåede Dogme 18 tilvalgsprincipper: 
 
 

- Fakultetsledelsesbeslutningen om at det skal ”være muligt for de studerende at vælge frit” 
mellem tilvalgene bør præciseres: indebærer dette, at alle studerende partout skal kunne 
vælge mellem alle tilvalg, eller kan man (som nu) forestille sig, at man opsætter en 
adgangsbegrænsning, så studerende fra visse BA-uddannelser ikke får mulighed for 
bestemte tilvalg pga. overlap (fx kan nuværende antropologer ikke vælge tilvalget i 
sociologi). Det ville være ønskeligt, hvis muligheden for dette oppebæres.  
 

- Hvad betyder behovet på 30 stud. mere præcist; er det tænkt som et minimum eller et 
gennemsnit; vil der samtidig være tale om et loft/en adgangsbegrænsning (idet visse tilvalg 
må formodes at tiltrække flere ansøgere end andre)? Hvis ja, bør der tænkes på de 
nuværende regler for ITTU, hvor der ikke i kombination hermed kan søges tilvalg med 
adgangsbegrænsning.  

 
- På visse uddannelser (fx Antropologi og Medievidenskab) kan man pt. benytte tilvalget i 

som adgang til at søge ind på KA’en i samme fag. Den mulighed står umiddelbart til at 
forsvinde. Dog vil det være ønskeligt, om man i udviklingen af de nye tilvalg vil have 
mulighed for at definere lignende åbninger – altså at bestemte tilvalg kan åbne vejen til at 
søge ind på bestemte KA-uddannelser. At reducere fleksibiliteten i de studerendes mulighed 
for at skifte spor synes at tale direkte imod de ministerielle ønsker om stærkere strukturel 
fleksibilitet i universitetsuddannelserne. 

 
- Der nævnes (under dogme 2) hhv. tematiske, kompetencemæssige/metodologiske og 

sektor-orienterede tilvalg, hvilket giver god mening. Er der en forventning om, at et 
omtrentligt antal/en vis procentdel af den samlede portefølje kommer til at ligge indenfor 
hver af disse kategorier? 
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Udtalelse fra Globale Studier angående tilvalgsreformen 

 

På Globale Studier er fakultetsledelsens oplæg for tilvalgsreformen, herunder ’Dogme 

18’ blevet gennemgået og diskuteret. Vi accepterer behovet for en reform af tilvalgs-

strukturen, men Globale Studier ønsker at gøre opmærksom på følgende:  

 

1) Vi er bekymrede for, at principperne i ’Dogme 18’ som udtrykt særligt tyde-

ligt i dogme 1 og 3 om, at tilvalg skal supplere eller kvalificere (dogme 1) samt 

give mulighed for at arbejde videre med grundfagligheden (dogme 3) er svært 

foreneligt med dogme 2 om, at tilvalg samtidigt skal have relevans for flere fag 

på samme tid. Afhængig af definitionen af ’grundfaglighed’ og ’faglighed’ fin-

der vi stadig, at det bliver vanskeligt at tilbyde tilvalg, der både kan tilgodese 

grundfaglighedens studerende og studerende fra ”ikke betænkte fag” (dogme 

2). Det fremhæves i papiret, at der på udbudssiden åbnes op for tilvalg i porte-

føljen, der som udgangspunkt retter sig mod bestemte fag (dogme 2). Dette vil 

komme til at reducere udbuddet af valgmuligheder for de studerende, idet ud-

bud, der er orienteret mod bestemte grundfagligheder vil kunne gøre det van-

skeligt at tiltrække studerende uden samme faglige baggrund. Vi vil derfor op-

fordre til, at der i Dogme 18 sikres et større antal tilvalg, der er ’tværgående’. 

 

2) Hvad angår de kompetencer, der opregnes under dogme 2 vil vi foreslå, at 

der inkluderes sprogkompetencer, som kan erhverves som samlæste tilvalg i 

sprog. En sådan kompetence er helt i tråd med Den Nationale Sprogstrategi og 

vil være klart anvendelsesorienteret (dogme 4), karrierefremmende, herunder 

også ift en forskningskarriere. 

 

3) Hvad angår, minimumsgrænsen på 30 studerende for oprettelse af tilvalg, 

vil vi gerne anføre, at der som følge af det store behov for internationale udbud 

(som også anført i dogmepapiret), bør medtages udvekslingsstuderende i dette 

tal. 

 

4) Vi vil opfordre til at vende tilbage til 30 ECTS på femte semester og 15 ECTS 

på sjette semester til tilvalg for at BA projektet kan placeres til sidst på BA ud-

dannelsen og dermed 1) have som hovedformål at supplere eller kvalificere de 

Julie Zederkof (SNUK) Overblik over kommentarer til prodekanens funktionsbeskrivelse om nye tilvalg 30/10/2018

Side 17 af 18

https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2017/nov/171128-100-millioner-kroner-til-ny-sprogindsats


 

 

  

  

Side 2/2 

 

INSTITUT FOR 

KULTUR OG SAMFUND 

AARHUS UNIVERSITET 

studerendes grundfaglighed og 3) være anlagt på den præmis, at de stude-

rende skal have mulighed for at arbejde videre med deres respektive grundfag-

ligheder i mødet med den nye tilvalgsfaglighed i det afsluttende projekt. 

 

5) Hvis de 15 +30 ECTS bibeholdes er vi helt enige i behovet for at sikre 15 

ECTS – ellers 10 ECTS på femte semester af tilvalget til ITTU studerende 

(dogme 5). På Globale Studier besidder vi den nødvendige erfaring og eksper-

tise til at udbyde et modul, der forbereder dem til at tænke og begå sig interna-

tionalt, så de får det optimale ud af deres udlandsophold. 

 

 

På vegne af Globale Studier 

På vegne af lektor og afdelingsleder Uwe Skoda 

 

Anna Sønnichsen, afdelingskoordinator 
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