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Møde den: 6. juni 2019, kl. 13.00-15.00
4215, 032
UN-møde Arkæologi og SHM

Godkendt
Referat

Til stede: Rainer Atzbach (RA), Felix Riede (FR), Laura McAtackney (LM), Christine
Lundgård Kisum Nielsen (CKN), Daniel Larsen Schmidt (DLS), Alena Gulam (AG), Annika Pohl Harrison (APH), Camilla Mark Thygesen (CMT -ref.)
Afbud: Andres Dobat, Dorthe Boysen Pedersen, Tina Bayrampour, Erik Lind Jen-

sen, Clara Fischer Stephansen, Liselotte Malmgart, Terkel Rørkær Sigh, Lykke Olivia Kjeldsen (SSTV),

Dato: 6. juni 2019
Ref: CMT

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2. Opfølgning
Opfølgning på det godkendte referat:
- Der var ingen opfølgning til referatet.
3. Godkendelse af handleplaner
Rainer Atzbach (RA) gennemgik de udkast til handleplaner som var blevet
sendt rundt til UN som bilag inden mødet. RA har indarbejdet de kommentarer der kom ud af diskussionen fra sidste møde.
Bacheloruddannelsen i arkæologi:
RA informerede om de ændringer han havde lavet siden sidste møde.
Der var ingen yderligere kommentarer til handleplanen og den blev godkendt.
Der er ikke udarbejdet handleplaner for Bacheloruddannelsen i middelalderog renæssancearkæologi og Bacheloruddannelsen i forhistorisk arkæologi, da
disse er afviklet.
Kandidatuddannelsen i forhistorisk arkæologi
RA informerede om de ændringer han havde lavet siden sidste møde.
Der var ingen yderligere kommentarer til handleplanen og den blev godkendt.
Kandidatuddannelsen i middelalder- og renæssancearkæologi
RA informerede om de ændringer han havde lavet siden sidste møde.
Der skal holdes et arrangement med Arts karriere om projektorienteret forløb
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SHM repræsentanter mente, at de skal passe på med ikke at bruge for lang tid
til det, da de studerende har travlt. Det aftales at arrangementet nedsættes til
3 timer i stedet for 6.
Der var ingen yderligere kommentarer til handleplanen og den blev godkendt.
Kandidatuddannelsen i Sustainable heritage management
RA informerede om de ændringer han havde lavet siden sidste møde.
Der var ingen yderligere kommentarer til handleplanen og den blev godkendt.
De har problemer med at de studerende får dispensation til at aflevere specialet for sent eller nogle gange slet ikke. Det er især et problem på denne uddannelser, da de har så mange forskellige studerende som kommer med mange
forskellige baggrunde.
RA informerede om at dette er blevet drøftet i SN. Der vil blive sat en proces i
gang på fakultetsniveau, da det er et problem på flere uddannelser.
Alle fire handleplaner blev godkendt og RA sender handleplanerne til Studienævnssekretæren.
-

Bilag 3.1-3.4

4. Godkendelse af program for Studiestart
Bachelor:
Annika Pohl Harrisson (APH) præsenterede programmet for næste års studiestarts uge for de nye Bachelor studerende, på vegne af chef tutorerne som
har udarbejdet programmet.
De har forsøgt at tage evalueringen af sidste års studiestart med i udarbejdelsen af programmet. Der har her været bemærkninger om grænseoverskridende aktiviteter, som de gerne vil undgå i år.
UN var enige om at det er et godt arbejde tutorerne laver og anerkendte at det
er en frivillig indsats.
UN havde kun mindre kommentarer til programmet med henblik på stavefejl
og omformuleringer. APH sender disse kommentarer tilbage til chef tutorerne.
Bortset fra disse mindre ændringer blev programmet godkendt af UN.
Kandidat:
APH præsenterede programmet for næste års studiestartsuge for de nye kandidat studerende. Programmet minder meget om programmet fra sidste år,
med mindre ændringer. Der er bl.a. blevet fjernet en del af programmet som
CUDiM stod for.
APH efterlyste en person, der kan vise de studerende rundt på Antikmuseet
(det arkæologiske museum) i uniparken. UN kom med nogle forslag som APH
følger op på. Det foreslås at der gives en bred introduktion til Aantikmuseet
og at de studerende får navn og oplysninger på en person ansat på museet,
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som kunne være kontaktperson for de studerende, som gerne vil i projektorienteret forløb hos dem, hvis dette er muligt.
UN kom med forslag til at udfylde de tomme huller i tidsplanen. APH arbejder videre med planen.
Da undervisningen allerede er gået i gang for kandidatstuderende er der kun
lagt program for mandag, tirsdag og fredag. UN drøftede om der skulle være
mere på programmet, da de studerende nogle gange oplever, at de har for meget tid mellem det planlagte program.
Sidste år var der ikke undervisning på SHM, men det vil der være i år, så måske føles programmet mere passende.
Laura lavede sidste år en Heritage Walk, som sidste år lå senere end studiestartsugen, men det skal overvejes om dette skal lægges i studiestartsugen,
som et primært socialt arrangement evt. torsdag eftermiddag/aften.
APH færdiggøre planen og koordinere det med undervisningsplanen for uge
36.
-

Bilag 4.1-4.3

5. Mødedatoer E19
Følgende datoer blev besluttet:
- 28/8 kl. 13.00-15.00
- 2/10 kl. 13.00-15.00
- 30/10 kl. 13.00-15.00
- 4/12 kl. 14.00-16.00
- 8/1-20 kl. 13.00-15.00
6. Orientering fra afdelingsleder
- RA informerede om, at han havde afholdt møde med Terkel Rørkær Sigh
om den nye Kandidatuddannelse i marinarkæologi. Der vil blive ansøgt
om at starte den op som en fjerde linje på den nye Kandidatuddannelse i
arkæologi. Der er ansøgningsfrist i september. Hvis den bliver afvist vil de
efterfølgende prøve at søge om at starte den op som en uafhængig kandidatuddannelse på engelsk.
Det blev spurgt ind til indkøb af udstyr til brug på uddannelsen. RA informerede om at de kan overtage udstyr fra den nedlagte uddannelse i Esbjerg.
RA informerede om et kommende møde med PHD studerende, da der her
er nogle tvivl spørgsmål. Fx hvem der skal undervise PHD studerende.
7. Orientering fra studievejledningen
- Der var ingen studievejledere tilstede på mødet, så der var ingen kommentarer herfra.
8. Orientering fra studerende
- Der var ingen orienteringer fra de studerende.
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9. Orientering fra Arts Studier
- Camilla Thygesen informerede om at nyhedsbrev fra Arts Studier var blevet udsendt kort før mødet, og ikke nået at blive rundsendt til hele UN.
Det vil blive sendt rundt efterfølgende, og UN er velkomne til at stille
spørgsmål til Kim, når de får det.
10. Nyt fra studienævnet
RA informerede om det udvidet retskrav på 3 år, som forventes at træde i
kraft 01. juli.
Ellers var der igen kommentarer til referatet fra sidste møde.

11. Evt.
Der var ingen punkter til evt.
Mødet sluttede kl. 14.10

