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Olivia Kjeldsen (SSTV), Annika Pohl Harrison (APH), Kim Behrens Jessen (KBJ -ref.)  
 
Afbud: Andres Dobat, Laura McAtackney, Daniel Larsen Schmidt, Dorthe Boysen 
Pedersen, Clara Fischer Stephansen, Liselotte Malmgart, Terkel Rørkær Sigh 
  
 
 

Godkendt  
Referat 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Det blev besluttet at bytte rundt på punkt 3 og 4 i den udsendte dagsorden. 
Herefter blev dagsorden godkendt. 
 

2. Opfølgning  
Opfølgning på det godkendte referat: 
- Naturvidenskab i arkæologi 2 er der arbejdet på en klarere kommunika-

tion omkring portfolio eksamen, så der nu er klarhed over denne. 
 

3. Evaluering af projektorienteret forløb (værter og studerende) 
UN drøftede følgende: 
- Værter er enige i at projektorienteret forløb er relevant og at kontrak-

ten/aftalen er god for samarbejdet 
- Værter er ikke interesseret i mere kontakt med vejleder/AU end det nu-

værende niveau. 
- Nogle værter ønsker længere ophold, men det kan ikke lade sig gøre pga. 

Fremdriftsreform 
- De studerendes projekt har været værdifuld for værterne. 
- Der har ikke været nok og rettidig kommunikation omkring deadlines på 

Blackboard, hvilket koordinatoren ikke kunne have meldt ud tidligere 
pga. overdragelse af opgaven og manglende beslutninger. Men det vil der 
blive rette op på fremadrettet, hvis man ønsker at have deadlines under-
vejs. UN besluttede ikke at forsætte med deadlines undervejs, men kun 
aflevering til den endelige eksamensdato. 

- Nogle studerende mente, at de skulle vente længe på svar på mails til ko-
ordinator.  
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- Deadline for underskrift af kontrakterne af koordinator/vejleder burde 
måske ligge 15. august for at undgå for mange deadlines for de stude-
rende. Det giver dem dog meget kort tid til evt. at ændre deres tilmelding. 

- Der har været lidt uklarhed om opgavefordelingen mellem koordinator og 
vejledere, hvilket der bør arbejdes på f.eks. som et punkt på et afdelings-
møde eller som en mail i Blackboard direkte til vejledere. MM og APH føl-
ger op. 

- Der blev drøftet hvornår og hvordan informationer om Projektorienteret 
forløb skulle gives. Der var flere ideer, som MM og APH går videre med. 

 
4. Kortlægning af fastholdelsesinitiativer på 1. studieår 

Rapport om kortlægning af fastholdelsesinitiativer på 1. studieår var udsendt 
til inspiration til f.eks. det kommende arbejde med årlig status og handlepla-
ner. Her fremgår bl.a. initiativerne på BA i arkæologi, som naturligvis forsæt-
ter. Der blev overvejet om nogle af de øvrige nævnte initiativer skulle afprø-
ves. Det blev aftalt, at rapporten tages op på næste møde, hvor der skal drøf-
tes handleplaner.  
Det blev drøftet, om mentorordning også skal (gen-)indføres på KA. UN var 
interesseret i dette. RA tager dette med til medarbejdermøde. Dette kunne 
især være relevant i forhold til den nye KA i arkæologi. 
 

5. Orientering fra afdelingsleder 
- AU er i forhandling med SDU om overtagelse af KA i marinarkæolog i om 

en mulig start i sep. 2022. 
- Kate Giles er blevet adjungeret lektor til at støtte Bygningsarkæologi.   
- Der er problemer med kaffemaskinen i 4205. Problemerne er sendt til 

Husudvalget. 
 

6. Orientering fra studievejledningen 
- I Arkæologiske forskningsprocesser registrerer underviserne tilstedevæ-

relse, selvom der ikke er krav om dette i studieordningen. RA følger op på 
dette. 

- Der skal arrangeres Karriereveje i slutningen af april. Ideer til alumner er 
meget velkomne. Der blev foreslået et par personer, som SSTV følger op 
på. 

- Der er årgangsmøde i næste uge. Lokalet bliver annonceret snarest. 
 

7. Orientering fra studerende 
- Der er afholdt fagrådsmøde. Årgangsrepræsentanter for 6. sem. har fore-

slået, at udgravningsrapport også havde været en del af arbejdet på 2. 
sem, og at der blev givet flere oplysninger om krav og om hvordan disse 
skulle se ud og måske at der kunne være eksempler, som man kunne 
kigge i. 
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- Der går rygter om, at studerende har problemer med, at formalia til eksa-
men ikke altid overholdes, og at der ikke altid er konsekvenser. APH føl-
ger op med eksamensadministrationen. 
 

8. Orientering fra Arts Studier 
- Intet nyt 

 
9. Nyt fra studienævnet 

Referatet er tilgængelige på hjemmesiden. 
- Studienævnet har støttet UN’s ansøgning om udskydelse af linjevalg på 

BA i arkæologi. Der arbejdes nu videre med processen for dette. 
 

10. Evt.  
- Bæredygtighedsstrategien på instituttet gør, at alle fremover skal sætte 

deres kopper i opvaskeren. Kaffe og te kommer fremover til at blive høflig 
selvbetjening i køkkenet.  
 

Mødet sluttede 14.45 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/kultur-og-samfund/

