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Vedr. fakultetsbeslutning om den fremtidige tilvalgsportefølje 

 

Kære alle jer, der har været involveret i at frembringe forslag til nye tilvalg. 

 

Først vil jeg gerne sige tak for endnu en stor indsats for fakultetet. Ved fristens udløb 

d. 10.1.19 var der indkommet 24 gode forslag, og det er tydeligt, at der ligger et rigtig 

stort stykke tænkearbejde bag udviklingen af dem. Så tusind tak for det. 

 

Beslutning: 15 nye tilvalg 

På baggrund af de indsendte kommentarer og anbefalinger fra henholdsvis studie-

nævn og institutledelser og efter en behandling af forslagene i fakultetets uddannel-

sesudvalg kunne jeg lave den forventede indstilling til fakultetsledelsen, der på et så 

veloplyst grundlag som muligt valgte at sætte gang i udviklingen af følgende 15 til-

valg: 

 
 Begivenhedskultur 

 Cultural and Creative Industries 

 Critical Data Studies 

 Cultural Analytics 

 Global Challenges 

 Humanistisk organisationsudvikling 

 Humanistisk teknologiudvikling 

 International Communication in English 

 Journalistisk formidling 

 Konflikt og fortælling 

 Kreativ og professionel skrivning 

 Kønsstudier 

 Museologiske studier 

 Social Minds 

 Sociologi 

 

Baggrunden for at udvikle flere tilvalg end først meldt ud er, at vi skal sikre udbud 

både til Arts-studerende, der skal have 15 ECTS på 5. semester inden deres udlands-

ophold på sjette semester, og til indkommende exchange-studerende, der kan vælge 
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kurser på engelsksprogede tilvalg både om foråret og om efteråret. Estimatet er såle-

des, at de 15 tilvalg er passende i forhold udmeldingen om, at der i gennemsnit skal 

være 30 studerende på et tilvalg. 

 

Den samlede portefølje  

De 15 forslag er valgt ud fra en vurdering af hvert forslag i forhold til de udmeldte kri-

terier, herunder graden af dogmeoverholdelse, suppleret med en samlet vurdering af 

udvalgsporteføljen. Den heuristiske systematik, der blev anvendt i forbindelse med 

høringen af forslagene i studienævn og institutledelser, har ikke spillet ind på afgørel-

sen, men det viser sig faktisk, at forslagene fordeler sig fornuftigt inden for de an-

vendte kategorier. 

 
Generel kulturanalytik Kommunikation og formidling 

Kønsstudier International Communication in English 
Social Minds Journalistisk formidling 

Sociologi Kreativ og professionel skrivning 
  

 Organisationsudvikling 
og innovation 

Kulturarbejde i praksis 

Cultural and Creative Industries  Begivenhedskultur 
Humanistisk organisationsudvikling Museologiske studier 

  
Digitalisering Globalisering 

Critical Data Studies  Global Challenges 
Cultural Analytics  Konflikt og fortælling 

Humanistisk teknologiudvikling  

 

Næste skridt: udvikling af de nye tilvalg 

I første omgang har det handlet om at få opridset de bærende ideer i forslagene, og 

nu tager vi fat på den egentlige udvikling. Der bør fx arbejdes med titlerne, så det bl.a. 

bliver mere synligt fra et studenterperspektiv, hvordan udbuddene adskiller sig fra 

hinanden. 

 

Forslagene skal ikke mindst udvikles i forhold til deres nye funktion. Det betyder bl.a. 

overvejelser over udbudssprog (dansk eller engelsk), inklusion af praksisdimensio-

nen, og hvordan de studerendes mange forskellige fagligheder kan vendes til en di-

daktisk fordel. I flere tilfælde bør det også overvejes, om dimensioner fra forslag, der 

ikke realiseres, kan inkorporeres i de tilvalg, som udvikles. For enkelte forslags ved-

kommende er det også formålstjenligt at foretage en endelig vurdering af, hvilket UN-

ophæng der vil være mest fordelagtigt. 

 

”Kick off”-møde og Individuelle tilbagemeldinger 

Der vil blive inviteret til et ”kick off”-møde i midten af marts for alle, der bliver tov-

holdere på udviklingen af de enkelte tilvalg. Det er hensigten med dette møde at gen-

besøge rationalerne bag tilvalgsreformen, at udstikke rammerne for udviklingsar-

bejde og at skabe et tværgående overblik over den samlede palet af fremtidige tilvalg. 
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Alle forslagsstillere vil modtage en separat mail om den videre proces. Med henblik 

på de forslag, der er udvalgt, vil mailen indeholde ønsker og/eller krav til det videre 

udviklingsarbejde, herunder eventuelle krav om inddragelse af elementer fra andre 

forslag. 

 

Til de øvrige forslagsstillere vil mailen indeholde angivelse af muligheder for at ar-

bejde videre med området i andre sammenhænge (som fx i vores nye profilfag eller 

internationaliseringsvalgfag) samt eventuelt en opfordring til at bidrage til udviklin-

gen af de valgte forslag. 

 

Afslutningsvis vil jeg gerne endnu engang kvittere for den store indsats og de gode 

forslag. 

 

Bedste hilsner 

Niels 

 

 


