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Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2. Opfølgning
Opfølgning på det godkendte referat:
- Der var på medarbejdermøde blevet spurgt ind til kønspolitik og om de
studerende kunne uddybe dette. Det vil nemlig give en ekstra arbejdsopgave for underviserne, og måske ville det give en bedre effekt, at emnet
blev arbejdet med og drøftet i undervisningen frem for blot at fremgå af
litteraturlister. Der var enighed om, at dette formentlig ville virke bedre.
UN ønskede derfor at alle undervisere skal adressere dette i undervisningen. Hvordan det gøres, er op til den enkelte underviser.
- Ift. evalueringen af uddannelsesudgravning på Bornholm var der en tilføjelse ift. de sociale spændinger i gruppen i høj grad skyldes størrelsen af
gruppen pga. de begrænsede finansielle midler til udgravningen. Der blev
besluttet at dette skulle tilføjes referatet fra sidste møde.
3. Evaluering af undervisning F19
Der var fremsendt yderligere evalueringer af undervisning fra F19
Sommerskole i Viking Age Scandinavia:
- Overordnet set var det en god evaluering
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Der var forskellige forslag til forbedring – nogle som gik imod tidligere
års forslag.
Der havde ikke været tid nok til at læse litteraturen især den supplerende.
Dette kan naturligvis været svært fra dag til dag i et intensivt kursus.
Dette bør derfor tænkes ind i planlægningen.

Viking Culture and Society:
- Overordnet set en ok evaluering
- Der blev ønsket flere oplysninger om portfolio-eksamen.
- Der var ønske om en semesterhylde
- Der var ønske om en bedre introduktion af nye undervisere til undervisningsopgaver (Blackboard, lektionsplan, eksamen), særligt postdocs, som
ikke gennemløb AU’s pædagogiske kurser.
Production and communication in heritage
- Evalueringen er ikke underskrevet af en studerende, da de ikke var enige i
konklusionerne.
- Kurset vil fremover blive undervist af afdelingen (ikke længere fra IKK),
hvorfor UN ikke gjorde mere ved evalueringen, men vil lade kommentarerne indgå i planlægningen af kurset fremadrettet.
4. Godkendelse af Diploma Supplement for KA i ark
Arbejdsgruppen havde fremsendt forslag til DS.
UN godkendte forslaget med mindre rettelser.
5. Præcisering af mundtlig eksamen på Speciale
Beskrivelsen af mundtlig eksamen i forbindelse med produktspeciale var ikke
helt klar i forhold til aflæggelse i grupper. Der var foreslået en præcisering af
omfanget af den fælles del af eksamen. UN besluttede at den fælles del for to
studerende også skulle være 15 min i alt (som for enkelte studerende).
6. Godkendelse af mødedatoer i F20
Der var foreslået følgende datoer (1. onsdag i måneden):
- 5/2 kl. 13-15
- 4/3 kl. 13-15
- 1/4 kl. 13-15
- 6/5 kl. 13-15
- 3/6 kl. 13-15
Datoerne blev godkendt.
7. Orientering om Valg på AU
Der blev orienteret om det forestående valg på AU. Der blev gjort opmærksom på tidsfristerne (opstillingsperiode: 17.-25. okt. kl. 12.00!, Valg: 11.-14.
nov. kl. 16.00!). Husk også at valget til UN (ifølge forretningsorden for UN
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§3) følger valget til SN. Det er derfor vigtigt, at valglisterne til SN er lange nok
til at dække UN – med suppleanter.
- De studerende har møde om valget i næste uge.
8. Orientering fra afdelingsleder
- Jette Linaa og Kate Giles er udnævnt som adjungerede lektorer og vil
indgå i undervisning og forskning fremadrettet.
- Der kører en proces med museet om at tilknytte Minos, Marcello og Niels
som adjungerede museumsinspektører for at styrke samarbejdet mellem
afdelingen og Moesgård Museum.
9. Orientering fra studievejledningen
- Der har været mange henvendelser til vejledningen. Der er dog ikke nogle
større konkrete problemer.
- Studiepraktik afholdes senere på måneden og er klar.
10. Orientering fra studerende
- Der arbejdes med at ændre fagrådet og få planlagt alle aktiviteter.
11. Orientering fra Arts Studier
- Nyhedsbrev for september var udsendt. Især de nye regler om undervisnings- og eksamenssprog blev pointeret.
- Der er mulighed for at få uddannelsesevalueringen af BA i arkæologi i fast
track. Pga. planer med marinarkæologi var der ikke ønske om fast track,
men at have et almindeligt forløb.
- Studiestartsprøver på KA vil kunne afprøves fra næste år. Der var interesse for at afprøve dette på både arkæologi og SHM.
12. Nyt fra studienævnet
UN drøftede den nye evalueringspolitik, især hvordan kommentarer skal anvendes, dvs. om kommentarer kommer ind i evalueringsrapporters bilag eller
ej. UN besluttede at kommentarerne skal indgå i evalueringsrapporterne.
13. Evt.
- Intet
Mødet sluttede kl. 14.21
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