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Mødedato: Den 27. oktober 2020
Mødested: Zoom
Mødeemne: Møde i Uddannelsesforum Arts
Deltagere:
Medlemmer: Lone Koefoed, Peter Bugge, Ulrik Becker Nissen, Anne-Marie Eggert Olsen,
Lars Kiel Bertelsen, Liselotte Malmgart, Eva Silberschmidt Viala, Leo Normann Pedersen.
Øvrige deltagere: Louise Weinreich, Aske Dahl Sløk, Nina Thiele Zeiss, Trine Kaalby
Bjerre, Terkel Rørkær Sigh, Peter Thuborg, Dinna Sigaard Bruun Hansen (referent).
Afbud: Niels Lehmann, Tina Bering Keiding.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et orienteringspunkt under pkt. 7. Eventuelt vedr. implementering af Brightspace.
Aske Dahl Sløk var mødeleder i stedet for Niels Lehmann.
2. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
3. Arts Uddannelsesrapport 2020
UFA drøftede udkast til Arts uddannelsesrapport 2020. Der var enighed om, at rapporten kommer omkring de væsentligste emner i kvalitetsarbejdet på Arts’ uddannelser i 2020, og at Covid-19 situationen er beskrevet med en passende vægt.
Der var en række præciseringer og forslag til tilføjelser både til rapporten og handleplanen for 2021. Dinna Sigaard Bruun indskriver dette i rapporten.
Arts uddannelsesrapport behandles i fakultetsledelsen den 16. november.
4. Erfaringer med onlineeksamen F20
Studienævnsforpersonerne fra de fire studienævn redegjorde for drøftelserne af onlineeksamen i studienævnende. Der var enighed om, at eksamensafviklingen har fungere rigtig godt online, under de givne omstændigheder. De fleste studerende og undervisere foretrækker fysiske eksamener, men i en situation hvor denne mulighed ikke
er tilgængelig, er online eksamen et godt alternativ.
Online undervisning og eksamen har ikke betydet, at de studerende har fået lavere karakterer ved eksamen. Det blev fremhævet, at karakter ved eksamen ikke kan sidestilles med udbytte af undervisningen.
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Der var spørgsmål til, om studerende der fx ikke har mulighed for arbejdsro eller har
ustabil internetforbindelse hjemme kan booke et lokale på campus til afvikling af
mundtlig onlineeksamen. Leo orienterede om, at de studerende har mulighed for at
booke et lokale 48 timer før.
5. Opfølgning på studiestart 2020
Studiestarten 2020 er forløbet godt under de givne omstændigheder, og de nye studerende har i evalueringen udvist stor tilfredshed med den delvis fysiske og delvis online
studiestart.
Der er fortsat udfordringer med introduktionen til it-platforme. Forhåbningen er, at
det bliver lettere tilgængeligt med indførelsen af Brightspace.
Aske vil i samarbejde med VEST lave en opsamling af cheftutorernes erfaringer med
den anderledes studiestart. Denne opsamling skal både give viden om, hvad der kan
gentages, hvis vi kommer i en tilsvarende situation i sommeren 2021 (eller på et senere tidspunkt), og hvilke nye tiltag der evt. kan tages med videre i en studiestart, der
ikke er præget af restriktioner. Denne opsamling vil blive drøftet i UFA, når den foreligger.
6. Kommende møder
Tema-seminaret i december er aflyst sfa. Covid-19.
Dinna Sigaard Bruun indkalder til et ordinært møde i december.
7. Eventuelt
Implementering af Brightspace
Leo orienterede om, at Arts’ referencegruppe har afholdt første møde fredag den 23.
oktober. Birthe Aagesen er projektleder, og hun har udarbejdet en fakultetstilpasset
PiD, som referencegruppen skal kvalificere.
Der har været pilotprojekter i E20 med undervisere fra CUDiM, og de første erfaringer
er positive. Der vil være 15 pilotprojekter i F21 med deltagelse af 5 kurser pr. institut.

