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Mødedato: 4. november 2020 
Mødested: zoom 
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde Arkæologi og kulturarvsstudier 
 
Deltagere:  
Studentermedlemmer: Christine Lundgård Kisum Nielsen (UN-næstforperson), Sylvester Fo-
gedgaard Jønsson, Mette Lang 
VIP-medlemmer: Rainer Atzbach (UN-forperson), David Harvey, Felix Riede (suppleant) 
Observatører: Lykke Olivia Kjeldsen (studenterstudievejleder), Glenn Lundtofte (studerende, 
observatør), Trine Bjerregaard Andersen (SNUK, ref.) 
 
Fraværende:  
Andres Dobat (VIP-medlem), Lasse Steensgaard Sørensen, (studentersuppleant), Mathias 
Holland Johansen (Studenterrepræsentant for Historie og klassiske studier), Marcello Mannino 
(VIP, observatør), Annika Pohl Harrison (afdelingskonsulent, observatør) 

 

 

 
DAGSORDEN MED SAGSFREMSTILLINGER 
1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat  
UN godkendte dagsordenen til dagens møde, men justerede lidt på punkterne pga. en 
misforståelse vedr. den udsendte dagsorden (se markeringer nedenfor v. punkt 3 og 4. 
Der var ingen opfølgninger til referatet fra 23. september. 
 

 
2. Undervisning E2020 
UN drøftede, hvordan det går med on-site, streamet og online-undervisning: 
Flere af de studerende i UN tager i øjeblikket projektorienteret forløb og er ikke så på-
virket af coronasituationen. Studenterrepræsentanterne forklarede også, at de ikke har 
så meget kontakt med de andre årgange på afdelingen under deres projektorienterede 
forløb. Underviserne gav udtryk for, at det vil være godt med nogle guidelines til de 
studerende, som er i projektorienteret forløb, fordi de skal forholde sig til både AU’s og 
projektværternes restriktioner. Der kan desuden være nogle faglige og praktiske udfor-
dringer for disse studerende, fx fordi deres mulighed for at indsamle materiale kan 
være påvirket af den aktuelle COVID-19-situation. 
 
PÅ SHM vil de studerende gerne kunne veksle mellem at komme på campus og følge 
undervisningen hjemmefra på zoom. 
 
Underviserne oplever, at det er en udfordring at håndtere den ’uro’, som er opstået i 
forbindelse med COVID-19, hvor de studerende bl.a. savner de uformelle snakke på 
campus. 
 
Studievejledningen bemærkede, at det billede, de ser i vejledningen, er komplekst. 
Nogle studerende finder det svært at deltage i studiemiljøet og i undervisningen. Stu-
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dievejledningen har fået meldinger om, at nogle af de internationale studerende er be-
kymrede for situationen og føler sig isoleret. Underviserne genkendte dette billede 
blandt de internationale studerende, der ofte ikke har ’naturlige sociale bobler’ (fx fa-
milie) i Danmark, hvorfor disse studerende ofte isoleres yderligere. Derudover er der 
mange tvivlsspørgsmål forbundet med at være international studerende i Danmark i 
øjeblikket. 
UN besluttede, at der skal fokus på, hvordan der kan tages bedre hånd om de interna-
tionale studerende. (RA og studievejledningen følger op på dette.) 
Derudover skal der ligeledes sættes fokus på situationen for de internationale medar-
bejdere. (RA følger op) 
 
 
3. Kurser som udelukkende skal undervises online i E20 F21 
UN drøftede, hvilke kurser der skal undervises online, og om der er et overordnet be-
hov for at overgå til online-undervisning i F21. 
RA orienterede om, at afdelingen er blevet bedt om at udpege kurser, hvor der er mu-
lighed for, at undervisningen omlægges til udelukkende at foregå online. 
Nogle kurser kan ikke omlægges, det drejer sig om Naturvidenskab i arkæologien (pga. 
laboratorierne), feltarbejde og alle fag med hands-on-øvelser. 
Medarbejderne har foreslået, at følgende fag, kan omlægges til onlineundervisning: 
BA Arkæologi:  

- Udgravningsledelse og antikvarisk virksomhed (kun forelæsningsdelen, ud-
gravninger og udgravningsbearbejdning vil foregå on-site) 

Kandidatuddannelsen i Arkæologi_ 
- Tematisk seminar i forhistorisk specialisering.  

 
UN kommenterede på forslaget: 
De studerende fandt det svært at give feedback, når læseplanerne endnu ikke er offent-
liggjorte. De studerendes overordnede indtryk var, at det godt kan fungere med onli-
neundervisning på kandidatfagene, dog er det ærgerligt, hvis konferencen i forårsse-
mestret aflyses. 
På udgravningsledelse (BA) fungerede online-undervisningen overvejende godt i F20. 
Men når undervisningen tilrettelægges, skal der tages højde for, at den afholdes online 
(der er fx nogle udfordringer knyttet til gruppearbejde/gruppediskussioner). 
 
UN tilsluttede sig, at de listede kurser kan undervises online i F21. 
 

 
4. Online-undervisning i F21 

Det drøftes hvilke kurser, der skal undervises online i forårssemestret. 
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5. Status på nødstudieordninger vinter 2020/2021 
RA gav en kort status på nødstudieordninger og omlægninger til zoom, herunder den 
skriftlige behandling af de skæve omprøver. UN havde ikke yderligere kommentarer. 
   
 
6. Ceremonier for dimittender:  
På UN-mødet den 2. september blev det foreslået, at de kommende dimittender spør-
ges til, hvordan de foretrækker, at ceremonierne skal foregå fremover. På UN-mødet 
den 23. september var der ikke indkommet nogen forslag, og de studerende blev der-
for bedt om, at kontakte de kandidatstuderende på begge uddannelser, for at høre om, 
hvordan det kan afholdes. 

 
De studerende i UN har forsøgt at indsamle svar fra de kommende dimittender via et 
online spørgeskema, men har ikke modtaget svar. Enkelte har givet mundtlige tilbage-
meldinger vedr. at en middag eller en form for fejring med deres undervisere vil være 
godt. 
UN blev enige om at udsætte ceremonien til ’post corona’, da de studerende ønsker et 
fysisk arrangement og hellere vil vente på, at dette kan lade sig gøre, frem for at holde 
en online-ceremoni. 
 
 
7. Opsamling på uddannelsesevalueringsmøder 
RA afrapporterede til UN fra uddannelsesevalueringsmødet for BA Arkæologi 
(2016/2018) den 26. oktober. Overordnet set vurderes uddannelsen til at være vel-
struktureret, velfungerende og succesfuld. Der er dog behov for mindre justeringer, 
som skal indgå i den nye handleplan, der drøftes den 18. november på afdelingsmøde 
og den 25. november på UN-møde: 
På BA i arkæologi skal først og fremmest undervisningen i formidling og kommunika-
tion styrkes (på kandidatuddannelsen er dette allerede implementeret). Eksterne ek-
sperter pegede på, at den nuværende "monofaglige" karakter ikke svarer helt til ar-
bejdsmarkeds behov: Til forskel fra andre BA-uddannelser eksisterer der på i BA Ar-
kæologi ingen tilvalgsmulighed (f.eks. i museologi eller kommunikation), men et obli-
gatorisk, indlejret 15 ECTS-modul om Naturvidenskab i Arkæologi. Derudover skal un-
dervisningen i Naturvidenskab i arkæologien alignes bedre med Artefakter & Økofak-
ter, Metodekurs og Periodefag for at undgå dobleringer og ubalancer. Her anbefales 
derudover en generel forbedring af sammenhængen mellem naturvidenskabelige ele-
menter og feltarbejdet (konservering og genstandshåndtering). 
Afdelingen planlægger at holde en række møder i de kommende måneder, hvor der 
skal kigges studieordningerne med det formål at revidere dem til E2022. I den forbin-
delse er det vigtigt, at de studerende inddrages i arbejdet, og RA opfordrede de stude-
rende til at melde sig – gerne studerende, som har taget den nuværende bachelorud-
dannelse i arkæologi.  
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I den foreløbige handleplan forslås derudover, at der laves et 2. mentormøde mellem 
den studerende og en underviser (efter den studerendes eget valg). Derudover arbej-
des der på at øge den kulturelle integration mellem SHM- og arkæologistuderende, og 
der er et ønske om at forbedre kantinen. Instituttet har fundet en ny kantineudbyder, 
som starter op snarest muligt.  

 
 

8. IV-fag  
UN drøftede IV-fag for næstkommende studieår. 
Forslagene til IV-fag er de samme som sidste år: 

• Politics of the Past (Nick Shepherd) – F22 
• Play, Learning and Creativity (Marc Malmdorf Andersen) – E21 
• Chasing Hidden Stories in Historical Sources  (Jens Andresen) – E21 

 
Afdelingens undervisere er desuden åbne for forslag fra de studerende i forbindelse 
med udvikling af nye IV-fag fremover. Underviserne på Historisk arkæologi har desu-
den lagt op til et samarbejde med underviserne fra Historie. 
 
 
9. Mødeplan for F2021 
UN drøftede mødeplanen for det kommende forårssemester. 
Det blev aftalt, at datoerne for forårets studienævnsmøder tjekkes med SN-sekretæren. 
På det næstkommende møde laves et endeligt forslag til forårets mødeplan. 
 
 
10. Meddelelser/Nyt fra 
10.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/fagene 
RA orienterede om AU-valget på VIP-siden: Den kommende UN-forperson og nomi-
nerede afdelingsleder bliver Marcello Mannino. VIP-repræsentanter er David Harvey 
(som ved behov erstattes af Nick Shepherd) og Søren Sindbæk. Suppleanter bliver An-
dres Minos Dobat, Nick Shepherd og Rainer Atzbach. David Harvey er blevet nomine-
ret som forskningsprogramleder. Derudover er Magdalena Ewa Naum blevet nomine-
ret som leder for ph.d.-program i Historie, Arkæologi og Kulturarvsstudier. 
 
10.2 Meddelelser / nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentanter 
Referat fra seneste SN-møde er tilgængeligt på hjemmesiden. 
 
10.3 Meddelelser/nyt fra de studerende 
De studerende orienterede om AU-valget. Der er valgt nye repræsentanter til UN: 1 ny 
repræsentant fra SHM og 4 fra Arkæologi. 
 
10.4 Meddelelser / nyt fra studievejledere 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/kultur-og-samfund/
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Studievejledningen orienterede om, at de fortsat skal holde oplæg via zoom. Dette har 
fungeret fint indtil nu. I november holdes der oplæg for 1. semester på SHM og 1. se-
mester på Arkæologi.  
Studievejledningens indtryk er, at mange studerende på Arkæologi er udfordrede i 
dette semester pga. COVID-19. 
 
 
10.5 Meddelelser / nyt fra Arts studier 
-Nyhedsbrev fra Arts Studier findes her. 
-Afdelingen og UN opfordres til at hjælpe med at orientere de studerende om studie-
miljøundersøgelsen og opmuntre dem til at deltage. 

 

11. Evt. 
Der var intet til dette punkt og mødet blev afsluttet 
 
 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/
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