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Deltagere:  
Medlemmer: Niels Overgaard Lehmann, Liselotte Malmgart, Lars Kiel Bertelsen, Me-
rete Wiberg, Kirstine Helboe Johansen, Lone Koefoed Hansen, Peter Bugge, Leo Nor-
mann Pedersen Tina Bering Keiding. 
 
Øvrige deltagere: Louise Weinreich, Nina Thiele Zeiss, Aleksander Jensen, Katharina 
Juhl Haslund, Dinna Bruun Hansen, Terkel Rørkær Sigh(referent). 
 
Afbud:  
Rasmus Rosenkrands Holleufer, Anna Karlskov Skyggebjerg, Tina Bering Keiding. 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen blev godkendt 
 

2. Godkendelse af referat 
 
Godkendt 
 

3. International rekruttering og fastholdelse 
 
Niels indledte, at studieadministrationen har større behov for dialog 
og støtte fra institutterne og afdelingerne, da der er kontinuerligt pres 
fra politikerne, ændrede krav til engelsk som undervisningssprog og i 
forhold til international mobilitet. Jesper Quistgaard bemærkede, at 
studieadministrationen har behov for, at fakultetets retning i forhold 
til internationalisering bliver genbesøgt. 
 
I forhold til Storbritannien efter Brexit, så betyder det, at de står uden 
for EU og skal behandles derefter. 
 
UFA foreslog et scenarium, hvor der primært bliver arbejdet med in-
ternationalisering inden for udvekslingsprogrammerne (exchange), 
samt sekundært vil der blive arbejdet med pilotmodeller for full de-
gree rekruttering. Studieledere og Jesper Quistgaard vil beskrive pilot-
modellerne. 

 
4. Uddannelsesdag Arts 2023 

 
Niels indledte med, at der har været vigende tilslutning til dagen, hvil-
ket er sket over en længere periode. Opbakning til, indhold af, organi-
sering af og deltagerkreds på dagen blev drøftet.  
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UFA besluttede, at uddannelsesdagen ikke bliver afholdt i 2023. For-
personerne for studienævnene bedes orientere studienævn og sikre, at 
beslutningen bliver kommunikeret til uddannelsesnævn. 
 

5. Ytringsfrihedserklæring 
 
Niels indledte med baggrunden for tilblivelsen af erklæringen. Der var 
på UFA en behov for en drøftelse af, hvordan erklæringen bliver kom-
munikeret videre i uddannelserne. 
 
UFA foreslog en minimalmodel med en hjemmeside som ved Chikane 
og Diskrimination samt Beredskab. Herudover opfordres der til, at er-
klæringen bliver behandlet i ledelsesstrengen.  
 
Afslutningsvis håber UFA, at erklæringen giver anledning til drøftelser 
af sammenhængen mellem kritisk videnskabelighed og respekt for 
sine medstuderende og kolleger. Endelig blev det pointeret, at der på 
Arts ikke er mange sager, der giver anledning til brug af erklæringen. 
 

6. Institutionsakkreditering 
 
Niels orienterede om, at institutionsakkrediteringen i 2. bølge har flyt-
tet fokus til compliance i kvalitetssystemet, hvilket også er et fokus-
område på AU.   
 
Liselotte orienterede, at studieadministrationen er meget langt i for-
hold til at tilpasse hjemmeside med ”kvalitetsuniverset” til IA 2.0 
 

7. Karakterfordeling vintereksamen 21/22 
 
Niels orienterede om karakterfordelingen.  
UFA efterspurgte en fordeling mellem skriftlige og mundtlige eksame-
ner samt en analyse af kønslig bias, på baggrund af mediernes nuvæ-
rende og det forventede politiske fokus på diskrepansen mellem køn-
nene i uddannelsesvejene. 
 

8. Procesplan for udarbejdelse af UMV handleplaner på EVU-området 
 
Niels orienterede og UFA tog UU’s beslutning til efterretning. 
 

9. Nyt fra prodekanen 
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UU har besluttet at spørgsmålet om læringsteknologier i AU’s under-
visningsevalueringer ikke længere er obligatoriske.  
 
UU har afsat midler til en kampagne forud for efterårets valg blandt 
studerende til formelle organer. Kampagnen er aftalt i samarbejde 
med studenterorganisationerne. 
 
CED har omkalfatret det universitetspædagogiske kursus, så det sikres 
at alle, der skal igennem kurset af hensyn til fremtidige karriereveje, 
kan deltage i kurset. Forslag om, at kurset bliver gennemgået på et 
kommende UFA-møde og opbygningen af kurset kan drøftes. Herud-
over vil DPU få mulighed for at spille deres projekt ind i drøftelsen. 
 
Niels orienterede om arbejdet med eksamenssnyd i udvalget og i ar-
bejdsgruppen. Emnet blev efterfølgende drøftet. 
 
Digitalt kompetente kandidater er et betydende punkt på den nye 
rammekontrakt, og Niels orienterede om, at dette vil fylde i det kom-
mende arbejde. 
 

10. Eventuelt 
 
Niels orienterede om, at Uniwise har vundet udbuddet i forhold til 
håndteringen af eksamener digitalt. Dette betyder at Arts vil overgå 
fra systemet DigitalEksamen til systemet Wiseflow. 
 
Niels orienterede om den økonomiske situation på AU og fakultetet. 
 

11. Kommende møder 
 
Intet at bemærke 

 


