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UN-møde Arkæologi og SHM 
 
Til stede: Rainer Atzbach (RA), Andres Dobat (AD), Caroline Fischer Stephansen 
(CFS), Tina Bayrampour (TP), Kirstine Gregersen (KG), Jeppe Elster Skovgaard (JES), 
Nadia Margrethe Andersen (NMA – stud, klark), Annika Pohl Harrison (APH), Liselotte 
Malmgart (LM), Kim Behrens Jessen (KBJ -ref.)  
 
Afbud: Agnes Rosendal, Terkel Rørkær Sigh, Katherine Knudsen Møller, Ana Patri-
zia Knezevic, Daniel Larsen Schmidt, Olivia Kjeldsen 
  
 

Godkendt 
Referat 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Der blev foreslået at ændre titel på pkt. 4 på den udsendte dagsorden til Pro-
ces for studieordningen for KA i arkæologi. 
Herefter blev dagsorden godkendt. 
 

2. Opfølgning 
- Bilag 2.1 Godkendt referat fra UN-møde ARK_SHM 13.12.18 
Opfølgning: 

Der var indkommet en klage over det ekstraordinære UN-møde d. 13. 
dec. 2018, hvor det blev anfægtet, at Forretningsordens §17 var blevet 
tilsidesat i beslutningen om linjebindingen (pkt. 5 De studerendes 
valgmuligheder). Der var klaget over følgende formulering i referatet 
(pkt. 2.1): 

RA forsikrede, at selvom repræsentanter fra UN på Historie og 
Klassiske Studier deltog i mødet som observatører, ville der ikke 
blive taget nogle beslutninger uden deres opbakning. 

Klagers påstand var: 
Ifølge referatet fraskrev formandskabet dermed UN sin beslut-
ningskompetence. Formandskabets fornemste opgave er at sikre 
forretningsordenen, ikke at tilsidesætte den. 

UN behandlede klagen ved at gennemgå forløbet og drøfte, hvorvidt 
der var hold i de juridiske aspekter af klagen (de indholdsmæssige 
aspekter blev besluttet skulle tages under pkt. 4). Da der ikke kunne 
opnås enighed blandt de tilstedeværende, blev der besluttet at 
stemme om det. Der var 5 stemmeberettigede, som ved håndsopret-
ning fordelte sig med 4, som ikke var enige i påstanden, mens 1 var 
enig i påstanden. 
UN besluttede derfor at afvise klagen over brud på Forretningsorden 
på sidste møde. 

http://studerende.au.dk/fileadmin/user_upload/Forretningsorden_for_UN_IKS__01.02.2017.pdf
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3. Behandling af forslag til nye tilvalg 

Der var udsendt en liste over foreslåede tilvalg, hvor undervisere fra Arkæo-
logi og Kulturarvsstudier kommer til at indgå i flere forslag. Da uddannelses-
nævnet ikke er direkte ejer af nogle af forslagene, og da de studerende på BA i 
arkæologi ikke kan tage tilvalg, blev oversigten blot taget til efterretning uden 
yderligere kommentarer. 
 

4. Proces for studieordningen for KA i arkæologi 
UN genoptog drøftelsen fra mødet 13. dec. om specialisering på uddannelsen, 
da der havde været en del tilbagemeldinger fra baglandet til dette spørgsmål. 
Der blev derfor taget en runde blandt mødedeltagerne: 

- AD anførte, at beslutningen om den faste linjebinding (specialisering) 
taget ved det ekstraordinære UN møde den 13. dec. har skabt noget 
uro og utilfredshed blandt en del kolleager fra afdelingen. Kollegaerne 
er bekymrede for selve beslutningen, da den er i modstrid med hele 
grundtanken i den nye uddannelse. Desuden frygtes det, at beslutnin-
gen har vidtrækkende implikationer ift. den faglig synergi på stedet, 
ressourceforbrug og muligheden for regulære frisemestre for 
VIP’erne. 
Der bliver ligeledes udtrykt bekymringer ift. de manglende mulighe-
der for individuel profilering for studerende, som efter mange kolle-
gaers vurdering vil styrke de studerende muligheder på jobmarkedet.  
Kollegaerne har også udtrykt bekymring over måden beslutningen 
blev taget på, idet den burde være blevet taget i den til udviklingen af 
den nye KA nedsatte arbejdsgruppe. Her blev det oplyst, at arbejds-
gruppens oplæg til studieordning var et udkast, som det var UN’s op-
gave at arbejde videre med og indstille til studienævnet. Beslutningen 
er derfor taget i det rigtige forum. 

 
Runden blandt mødedeltagerne frembragte herudover forskellige synspunk-
ter, som kan opsummeres som følger: 
 
For specialisering: 

- Klassisk arkæologi retter sig mod et internationalt arbejdsmarked, 
hvor en specialisering vil være nødvendig. Der var på mødet bred 
enighed om at have respekt for klassikernes bekymringer. 

- De studerende opnår én profil på BA, som gerne må komme til udtryk 
på det endelige eksamensbevis på KA. 

 
Imod specialisering: 
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- Hovedidéen med uddannelsen er mulighed for valgfrihed og øget fag-
lighed på tværs, hvor specialisering vil være at gøre de studerende en 
bjørnetjeneste. 

- De meget snævre rammer for valg BA i arkæologi virker demotive-
rende på nogle studerende. Det vil derfor være bedst med valgmulig-
heder på KA. 

 
 
Der blev foreslået, om det ville være muligt at tænke uddannelsen med kun 2 
specialiseringer – én i arkæologi (Moesgårdfagene) og én i klassisk arkæologi. 
UN var ikke afvisende overfor, om det kunne være en mulighed, men UN 
kunne ikke umiddelbart gennemskue de faglige, administrative og juridiske 
konsekvenser af dette. Det blev derfor besluttet, at forslaget skulle præsente-
res på lærermødet på Moesgård mandag d. 14. jan og introduktionsmødet for 
de studerende den 16. jan. Her vil der være mulighed for at drøfte, om det fag-
ligt set kunne være en ønskelig model. De administrative og juridiske aspek-
ter af forslaget bad UN SNUK afklare hurtigst muligt. 
 
Opsummerende besluttede UN, at arbejdsgruppen, som blev nedsat på mødet 
13. dec., stadig skulle afklare de forhold, som var anført fra SNUK i indkaldel-
sen til mødet, og som ikke alle nåede at blive behandlet under mødet. Herud-
over skulle arbejdsgruppen også forholde sig til meritbestemmelser fra tidli-
gere uddannelser (overgangsordninger fra KA i FARK, MARK og KLARK) og 
specialisering på uddannelsen (beslutningen fra UN-mødet 13. dec) og 
komme med en klar redegørelse til UN-mødet 6. feb. Her vil det samlede ud-
kast til studieordningen skulle behandles og den endelige indstilling til SN af-
klares. Den endelige godkendelse af studieordningen, og dermed også om det 
bliver med specialiseringer og i så fald hvor mange, er op til prodekanen. 
Godkendelsen skal gerne foreligge tidsnok til at studieordningen kan offent-
liggøres inden 1. marts, hvor de studerende skal søge ind på den nye uddan-
nelse. 
 

5. Nyt fra afdelingen 
- Der er opstartet en havegruppe på Moesgård, som skal opdyrke en mid-

delalderhave. Alle er velkomne til at deltage. 
- Der var et møde for alle medarbejdere på IKS, hvor særligt reduktion af 

pladser på engelsksprogede uddannelser var på dagsorden, Sustainable 
Heritage Management bliver ikke berørt. 
 

6. Nyt fra de studerende 
- Der arbejdes på at oprette et fagråd 
- Der arbejdes på fælles faglige arrangementer med studerende fra klassisk 

arkæologi. Et forslag er at udbrede klassisk arkæologis Fælles faglig dag, 
hvor studerende holder oplæg om bl.a. BA-projekter.  
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7. Nyt fra Studievejleder 

- Der er U-days d. 28. februar, hvor der er oplæg om arkæologi. 
 

8. Nyt fra Arts Studier   
- Referater fra UN-møder vil fremover blive offentliggjort på hjemmesiden. 

Ligeledes vil der fremover tydeligt fremgå, hvem der er ordinære medlem-
mer, og hvem der er suppleanter. 
 

9. Nyt fra studienævnet 
- Dagsorden til næste SN-møde ligger på hjemmesiden. Der var ikke yderli-

gere kommentarer til det på mødet. 
 

10. Evt. 
- Intet. 


