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Møde den: 23. oktober 2019, kl. 13.00-15.00  
4215, 032 
UN-møde Arkæologi og SHM 
 
Til stede:  
Undervisere: Rainer Atzbach (RA),  
 
Studerende: Erik Lind Jensen (ELJ), Dorthe Boysen Pedersen (DBP), Daniel Larsen 
Schmidt (DLS), Clara Fischer Stephansen (CFS), Mette Lang (ML) 
 
Gæst til pkt. 3: Kathrine L. D. Andreasen 
 
Studievejledning: Lykke Olivia Kjeldsen  
 
Observatører: Annika Pohl Harrison (APH), Kim Behrens Jessen (KBJ-ref.)  
 
Afbud: Andres Dobat, Laura McAtackney, Birte Poulsen, Tina Bayrampour, Chri-
stine Lundgård Kisum Nielsen, Alena Anke Gulau 
  
 
 

Godkendt- 
Referat 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 

2. Opfølgning  
Opfølgning på det godkendte referat:  
- Ingen opfølgning 
 

3. Evaluering af Studiestart (drøftelsespunkt) 
UN drøftede evalueringen af studiestarten for BA. Cheftutor Kathrine Andre-
asen deltog i drøftelsen for at sikre bedst mulig overlevering til den kom-
mende studiestart. 
- Alle 27 deltagere var meget tilfredse med Studiestarten. 
- Den lille miniudgravning, som var planlagt, blev aflyst pga. vejret og er-

stattet af en skattejagt. Det vil dog også til næste år blive planlagt en mini-
udgravning. 

- Det var en del stramme retningslinjer og nogle tiltag, som der var lidt 
usikkerhed om. Det er derfor givet midler fra IKS til, at der skal laves en 
manual til cheftutorer for at sikre overlevering. Når den er klar vil den 
komme på et møde i UN. 
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- Der blev spurgt ind til, hvordan hytteturen vurderes. Tilbagemeldingen 
var, at hytteturen var rigtig vigtig for det sociale, og at man derfor bør pri-
oritere den og forsøge at holde udgifterne nede for de studerendes selvbe-
taling.  

      
4. Studiestartsprøver på KA-uddannelser (beslutningspunkt) 

Med den seneste kandidatadgangsbekendtgørelse er det blevet muligt at ind-
føre studiestartsprøver på kandidatuddannelserne i lighed med dem, som 
Arts har haft på BA-uddannelserne siden 2015.  

   
På baggrund af studiestartsprøven er det muligt få et mere retvisende billede 
af optaget på kandidatuddannelserne og samtidig anvende studiestartsprøven 
til en systematisk forventningsafstemning med studerende om deres uddan-
nelsesvalg og kommende tid som kandidatstuderende. Særligt i lyset af det 
udvidede retskrav er det interessant at følge udviklingen blandt studerendes 
overvejelser om studievalg for kandidatuddannelserne.  

   
Arts ønsker derfor at initiere en pilotundersøgelse af, hvordan studiestarts-
prøven på kandidatuddannelserne kan tage sig ud og hvilken effekt, de vil 
have. Den enkelte uddannelse kan for optaget 2020 vælge en af følgende tre 
modeller: 
1. Ingen studiestartsprøve 
2. En digital udgave, der håndteres af Arts Studier 
3. Rammerne for prøven kan være som de gældende på BA-uddannelserne. 

Hver uddannelses vælger, hvilken disciplin studiestartsprøven skal til-
knyttes samt hvilken prøveform, der skal bruges. Prøveformerne på BA-
uddannelsernes studiestartsprøve er aktuelt undervisningsdeltagelse, 
skriftlig aflevering i Black Board eller Digital Eksamen.  

 
Uddannelsesnævne på IKS bedes derfor inden udgangen af oktober melde til-
bage til Studieleder, hvilken af de tre modeller, der ønskes for afdelingens 
KA-uddannelser. 
 
Studienævn og uddannelsesnævn vil modtage en opsamling på pilotundersø-
gelsen i november-december 2020. 
 
UN besluttede at afholde studiestartsprøve efter model tre (som på BA) for 
begge afdelingens KA-uddannelser (Teoretiske perspektiver på KA i ark, og 
Sources and methods in heritage studies på SHM). 
 
 

5. Studieordning for linje i marinarkæologi 



 
 

  
  

Side 3/4 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
ARTS 

 

Fredag d. 25. okt. kl. 14-16 samles arbejdsgruppen for udviklingen af studie-
ordningen for linjen i marinarkæologi. Der skal meget gerne indgå en stude-
rende i arbejdet, hvorfor de studerende havde valgt Fenja Reinholz (5. sem. 
BA i ark.). 
Arbejdet vil være meget koncentreret idet der skal udvikles i november og 
indsendes til godkendelse til næste UN-møde d. 4. dec. 
 

6. Udvikling af Massive Open Online Course (MOOC) i Viking Archae-
ology 
Der mangler en studerende til arbejdet med at udvikle MOOCs for Viking 
Archaeology. Der blev drøftet, hvorledes MOOC kunne afholdes. 
De studerende vil gå tilbage i baglandet og finde en deltager og sender det til 
Rainer.   
 

7. Mundtlig evaluering af uddannelsen/studieordningen for BA i Ar-
kæologi 
Eftersom årgang 2016 (første årgang på den nye BA) nu er færdige med hele 
uddannelsesforløbet vil UN tage en indledende mundtlig evaluering af erfa-
ringerne. Den mundtlige evaluering vil i foråret blive fulgt op af den reelle ud-
dannelsesevaluering, hvorfor dette blot er en indledende statusevaluering. 
 
RA gjorde opmærksom på følgende punkter til overvejelser, som udgør cen-
trale forskelle mellem de gamle og den nye BA i Arkæologi: 
- Mere udgravning i den nye BA (både 2. og 6. sem) 
- Naturvidenskab i arkæologi har erstattet tilvalg 
- Inddeling i to linje (forhistorisk og historisk) erstatter to separate uddan-

nelser 
 
Punkterne blev drøftet. 
Der blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med studerende (TB, DBP 
m.fl), APH og SSTV, som vil arbejde videre med en evaluering, som forbere-
delse til uddannelsesevalueringen i foråret. 
 

8. Orientering fra afdelingsleder 
- Afdelingen har fået en foreløbig godkendelse som erhvervsdykkerskole. 

Det er derfor nu muligt at udbyde marinarkæologi. 
- I morgen begynder Kate Giles som adjungeret lektor i historisk arkæologi 

og holder tiltrædelsesforelæsning  
- Der blev orienteret om IV-fag procesplan. 

 
9. Orientering fra studievejledningen 

- Ændringer til Uddannelsesguiden skal indmeldes allerede i denne uge. 
Der skal rettes i forhold til de tre gamle KA og den nye KA i ark. Herud-
over varsles der om, at der måske kommer en linje i marinarkæologi.  
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10. Orientering fra studerende 

- De studerende ønsker, at der skaffes mere laboratorieudstyr bl.a. mikro-
skoper og at undervisningen afholdes på Moesgård. Der er dog i øjeblik-
ket en aftale med ST (geoscience) om anvendelse af deres udstyr, hvorfor 
det desværre ikke er muligt pt. 

- Den nye årgang er kommet godt i gang og der er en god stemning. 
- Der arbejdes på opstilling til valget. 
- De studerende på SHM har valgt at lave en opsamling på kritik og proces-

sen omkring Production and Communication, så man kan sikre sig at det 
kan køre bedre en anden gang. 

- De studerende vil gerne invitere alle ansatte til julefrokost d. 13. dec. 
 

11. Orientering fra Arts Studier 
- Nyhedsbrev for oktober var udsendt sammen med en invitation til arran-

gement om Arts’ kobling til omverden.   
 

12. Nyt fra studienævnet 
- Referat fra seneste møde er tilgængeligt på hjemmesiden. 
- Den nye evalueringspolitik er nu oversat til engelsk og lagt online. 

 
13. Evt.  

- Der blev spurgt ind til udbuddet af sommerskolefag på afdelingen, hvilket 
Rainer informerede om. 

- Der blev drøftet, hvordan man skal afholde kandidatintro fremover. Både 
SHM og Klassisk arkæologi er meget interesseret i, at det forsætter med at 
være en ambitiøs introduktion. Punktet tages op på et kommende møde. 

 
Mødet sluttede kl. 14.10 

 

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

