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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2. Opfølgning
Opfølgning på det godkendte referat:
- Orientering om ny vip-suppleant for klassisk arkæologi – Vinnie Nørskov.
- I forhold til undervisningen på tværs af kandidatuddannelserne har der
været udvekslingsstuderende, som har fået en del stress af at have undervisning på begge arkæologiske KA. Da det er sidste gang, at de gamle KA
er blevet udbudt, er det forventningen, at det ikke bliver de samme problemer fremadrettet.
3. Tilbagemelding på godkendelse af studieordningsudkast hos prodekanen (medlemmer fra klassisk arkæologi: Birte Poulsen (afb.)
og Gry Ø. S. Pedersen)
- Studieordningen er blevet godkendt af prodekanen med mindre ændringer af eksamen for Arkæologisk projektledelse (fjernelse af forudsætningskrav og mulighed for gruppeeksamen til omprøve).
- UN lagde det ud til arbejdsgruppen at læse den sidste korrektur, hvilket
bl.a. indebærer at tjekke kompetenceprofilen og fagbeskrivelserne og
sikre at overgangsordningerne for FARK blev rettet til og at titlerne på
alle fag er korrekte på både dansk og engelsk.
4. Valg af spørgsmål til digital evaluering
UN gennemgik de nuværende spørgsmål, og besluttede at beholde de nuværende og tilføje følgende nye spørgsmål til den digitale evaluering:
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AR-018 Jeg kunne bruge den feedback, jeg fik fra underviseren, til at udvikle mig fagligt
- AR-SUP-ANTRO 003 Hvordan vurderer du de fysiske rammer for undervisningen?
- AR-IKK-VF-024 Hvordan vurderer du instruktorens pædagogiske/didaktiske kompetencer (Har der været flere instruktorer på kurset, vurderes de samlet)?
- AR-IKK-SN-003 Hvordan vurderer du underviserens pædagogiske/didaktiske kompetencer (Har der været flere undervisere på kurset, er det
den primære underviser, du skal vurdere. Har der været flere ligestillede
undervisere, skal du vurdere underviserne samlet)? (inkl. kommentarfelt).
Det blev aftalt at retningslinjerne for evaluering skal udsendes til alle ved semesterstart (samt snarest muligt i dette semester).
-

5. Ansøgninger til aktivitetsudvalget
Der var indkommet flere ansøgninger til indeværende semester. UN besluttede følgende:
- Ansøgning 1: Ansøgning om støtte på 5000 kr. Da kurset er tilknyttet tilvalget i Viking studier, som hører til på IKK, kunne ansøgningen ikke
imødekommes. UN besluttede dog, at hvis studerende fra Forhistorisk arkæologi III kunne deltage i ekskursionen, så kunne ansøgningen imødekommes med 2500 kr.
- Ansøgning 2: Ansøgning om 2000 kr. til ekskursion på Historisk arkæologi 1. Udgifterne til denne ansøgning dækkes af en anden kasse på afdelingen. Ansøgning blev derfor ikke imødekommet.
- Ansøgning 3: Ansøgning om 5000 kr. til Bygningsarkæologi. Da transportdelen (2500 kr) af denne ansøgningen dækkes af afdelingen på anden
vis, burde ansøgningen derfor kun være på 2500 kr. UN besluttede at
imødekomme ansøgningen med dette beløb (2500 kr.).
6. Orientering fra afdelingsleder
- Arts Uddannelsesdag blev afholdt d. 26. feb. (referat fra dagen) med godt
fremmøde. Temaet var feedback (se evt. mere om feedback).
- Aarhus Universitet har fået lov til at kunne ansøge om at udbyde en ny
kandidatuddannelse i Marinarkæologi. De nærmere omstændigheder og
økonomien i denne sammenhæng er nu ved at blive afklaret. Den kan dog
næppe nå at være klar før 2022.
- Der er blevet overvejet, om der skal være en særlig afsked med færdige
kandidater f.eks. som en dimissionsfest, hvor de nye kandidater kan invitere et par gæster. Et sådant arrangement kunne kobles sammen med
f.eks. Sommerfesten (de studerendes) og ligge i begyndelsen af juli. UN
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synes dette var et godt forslag, men at det skulle være et selvstændigt arrangement den første fredag i juli. RA og APH går videre med dette med
hjælpe fra TB og CFS.
MoCa tutorordningen har været svær at finde KA-studerende til, da de er
bortrejst (3. sem. KA). Der overvejes derfor at lægge formatet om til mere
at være en introuge. Det kunne så følges op med et fællesarrangement i
løbet af efteråret (tarteletfest). UN var positivt stemt for forslaget og ville
gerne være med til at arrangere dette (TB og CKN).

7. Orientering fra studievejledningen
- U-days blev afholdt d. 28. februar og 2. marts. Der var et godt fremmøde
(ml. 40-45 torsdag og 17 personlige henvendelse lørdag)
Der afholdes karriereveje i april (dato endnu ikke fastsat).
8. Orientering fra studerende
- Der ar været afholdt stiftende møde i Fagrådet. Der er taget kontakt til
Artsrådet, som kommer til at hjælpe med at få det startet godt op – også
økonomisk. Der skal nu reklameres for Fagrådet i undervisning, til arrangementer, introuge mv. Der skal arbejdes sammen med Antropologisk
fagråd også.
- ELJ er valgt som repræsentant i Biblioteksudvalget.
9. Orientering fra Arts Studier
- For Naturvidenskab i arkæologi 2 har der været en række afklarende
spørgsmål fra studerende ifb. med portfolio eksamen og studieordningens
ordlyd. I studieordningen er der formuleret et forudsætningskrav, som
kunne tolkes som om der ikke kunne tages omprøve, hvilket ikke er tilfældet. I øvrigt har oplysningerne om portfolioens indhold til ordinær og omprøve ikke været klar ved semesterstart, og det er stadig ikke klart hvor
lange opgaverne skal være og hvad den samlede portfolio skal bestå af.
Selv om dette kan være en af udfordringerne ved et forløb som udbydes
for første gang i samarbejde med undervisere fra et andet fakultet, så skal
der være styr på dette. RA følger op med underviserne, så der bliver klarhed over dette.
- Nyhedsbrev for marts blev uddelt på mødet. Der blev spurgt ind til regler
for gruppeeksamen eller mangel på samme, samt et spørgsmål om hvem
der er blevet cheftutor. Det kunne oplyses at der er to, som deler stillingen.
10. Nyt fra studienævnet
Referatet er tilgængelige på hjemmesiden.
- Opsamling om Studium Generale.
11. Evt.
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Der bliver afholdt en informationsdag Projektorienteret forløb d. 22.
marts.
Ottar arrangerer en tur til Gotland (13.-17. april). Underviser har dog brug
for at få lov til at deltage fra Afdelingen, hvilket kunne bevilliges.
Ottar afholder tarteletarrangement sidst i marts.
De studerende på Klassiske studier glæder sig til at deltage i fredagsbaren
på Moesgård d. 15. marts.
Til næste møde blev der ønsket et punkt om Projektorienteret forløb. Koordinator Marcello Mannino skal derfor inviteres.

Mødet sluttede 15.02
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