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Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
Der var en præsentationsrunde
Dagsorden blev godkendt.
2. Opfølgning
Opfølgning på det godkendte referat:
- Ingen opfølgning
3. Studieordning for specialisering i marinarkæologi
UN behandlede det udsendte forslag til studieordning for specialisering i marinarkæologi
TRS gav den seneste status på ansøgningen om takstforhøjelse. Der er endnu
ikke nogen endelig afklaring, men der forventes svar inden jul.
RA gennemgik udkastet. Der var følgende kommentarer:
- Omfanget på eksamen i Lab1 var ikke angivet. Dette er af samme årsag,
som UN har søgt studienævnet om ændringer i de nuværende studieordninger, da udgravningsrapporter kan have meget forskellige.
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Der blev drøftet, om der burde være forudsætningskrav til Lab 1. Tankerne bag forslaget blev forklaret og der var en del tekniske og praktiske
spørgsmål, som blev afklaret.
Herefter godkendte LAB1
Til LAB2 var der enkelte kommentarer og rettelser. Omfanget af portfolio
blev fastsat som i de øvrige fag på uddannelsen med portfolio. Herudover
blev LAB 2 godkendt.
LAB 3 blev grundigt diskuteret i forhold til indhold, planlægning og koordination. UN påpegede, at det var meget vigtigt at følge kurset og evalueringen af dette.
LAB4 blev godkendt efter en kortere drøftelse
For alle forløb skal det engelske navn være ”maritimeLAB” og ikke ”marinLAB”
Herudover blev forslaget godkendt og indstilles til SN.

4. UN-spørgsmål til forårets undervisningsevaluering (beslutningspunkt)
UN drøftede spørgsmål til forårets undervisningsevaluering.
UN besluttede at inkludere følgende spørgsmål (pga. ”undervisers didaktiske
evner” er udgået af banken):
- AR-018
- AR-SUP-ANTRO 003
- AR-IKK-VF-024
- AR-IKK.SN-003
- AR-IKK-VF-005
- AR-SUP-ANTRO 015
5. Orientering fra afdelingsleder
- Ansættelsen af en ny medarbejder på UrbNet er snart afsluttet. Om det
bliver med ansættelse på afdelingen eller Historie og klassiske studier er
op til dekanen.
- Timetællingen er godt afsluttet uden at der skal justeres noget.
- Rengøringen har bedt om, at alle husker at sætte stole op efter undervisning.
6. Orientering fra studievejledningen
- Evalueringen af studiepraktik er lige modtaget og ser rigtig fin ud. Der var
god opbakning fra BA-studerende.
- Uddannelsesguiden er blevet opdateret med den samlede KA i arkæologi
– når marinarkæologi bliver klar vil den også fremgå.
- Der er afholdt årgangsmøde for 1. sem. med stort fremmøde. De trives,
men de har udfordringer med, hvor vægten skal lægges ift pensum og eksamen.
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Der er mange henvendelser til vejledningen om at søge orlov og dispensation. Hvad det skyldes er lidt uklart.
Der blev spurgt ind til om vejledning af studerende ifb. med valg af KA ift.
BA. Der blev drøftet forskellige muligheder, som der arbejdes videre med.

7. Orientering fra studerende
- Der er fagrådsmøde på fredag
- Der arrangeres fællesfaglig dag for alle arkæologiske linjer. Dato meldes
ud senere.
- Der er 48 timers eksamen for flere studerende ved næste UN-møde d. 8.
jan. Det blev derfor besluttet, at flytte mødet til den 22. jan. kl. 13-15.
8. Orientering fra Arts Studier
- Nyhedsbrev for november var udsendt.
- Der blev orienteret om nyhedsbrevet for december, især at alle skal huske
at sætte kryds i kalenderen d. 25. feb, hvor Uddannelsesdagen 2020 afholdes. Temaet er ”Studieglæde”.
9. Nyt fra studienævnet
- Referat fra seneste møde er tilgængeligt på hjemmesiden.
10. Evt.
- Intet.
Mødet sluttede kl. 16.05
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