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Referat - godkendt
Dato: onsdag 1. april 2020, kl. 12.30 -14.00
Lokale: Zoom https://aarhusuniversity.zoom.us/j/787163177
Deltagere: Rainer Atzbach, Christine Lundgård Kisum Nielsen, Dorthe Boysen Pedersen, Birte Poulsen, Sylvester Fogedgaard Jønsson, Lasse Steensgaard Sørensen, David Harvey, Mette Lang, Anna Kruse, Lykke Olivia Kjeldsen, Kim
Behrens Jessen (ref.)
Afbud: Andres Dobat (Minos), Marcello Mannino, Alena Anke Gulau, Kenni Hede,
Annika Pohl Harrison, Laura McAtackney, Clara Fischer Stephansen,

Referat

Dato: 16. april 2020
Ref: Kim Behrens Jessen

1. Godkendelse af dagsorden
-

Dagsorden blev godkendt

2. Opfølgning
Opfølgning på godkendt referat fra UN-mødet 4. marts 2020:
-

Ingen opfølgning

3. Afholdelse af undervisning og eksamen under Corona
UN drøftede afholdelse af undervisning og eksamen under coronanedlukningen.
Rainer indledte med at ridse situationen op. Universitetets officielle politik er
at forsætte så normalt som muligt. Der gøres en enorm stor indsats for at få alt
til at virke og alle både undervisere og studerende
Der var følgende kommentarer:
o Socialt kan der kun holdes online møder eller chatte. Det virker til at
alle har det ok efter omstændighederne.
o Der undervises online og der har kun været få udfordringer med
dette. Den største udfordring er ift. de praktiske elementer (f.eks. laboratorieundervisning), som ikke kan gennemføres lige nu. Og det bliver
spændende at se, hvad der skal ske med udgravningen til sommer.
o Generelt er der stor tilfredshed med kvaliteten af online undervisningen, som fungerer overraskende godt.
o På SHM er der større usikkerhed især pga. mange udenlandske studerende, som ikke bliver informeret på samme niveau som dansktalende. Der gøres derfor en del fra studenterside med at informere
medstuderende, når der er nyt. Der er især usikkerhed ift., hvad der
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o
o

o
o

skal ske med de kommende eksamener. Det er især den mundtlige
eksamen, hvor der arbejdes på en løsning.
Der arbejdes generelt på, hvordan eksamener skal afholdes.
Det er et stort problem, at bibliotekerne er lukket. Dette skal tages
med i overvejelserne ift afholdelse af eksamener, mundtlige oplæg
mv.
I forhold til specialeskrivere arbejder universitetet på forskellige løsninger.
Generel opfordres alle til at følge med på coronasiden på AU for seneste nyt.

4. Status på handleplaner 2019
UN drøfter status for de godkendte handleplaner fra 2019. Punktet er en del
af optakten til Årlig Status på de kommende UN-møder.
BA i arkæologi:
o
o
o

Alle de gode tiltag er blevet forsat.
Der er implementeret digital portfolio, som et led i EDU-IT
Aktiviteterne ifb med alumner har ført til at nogle studerende faktisk er
gået ud efter BA og har fået et arbejde og dermed også gjort brug af
det forlængede retskrav.

KA i FARK og MARK:
o
o

o

De forskellige gode tiltag er taget med over i den nye KA i arkæologi,
da uddannelsen er under afvikling.
Der arbejdes på at afholde fælles dimissionsfest for nyuddannede på
begge uddannelser og SHM. Det blev drøftet, at det vil være bedst at
dette afholdes i efteråret (september) og at man i år burde invitere
alle der er bliver færdige de næste måneder.
Der er afholdt fælles arrangementer med ARTS Career for at forbedre
de studerendes bevidsthed om deres arbejdsmarkedsrelevante kompetencer som f.eks. CV skrivning og jobansøgninger.

KA i SHM
o
o

o

Der er arbejdet meget med at skabe et fælles fundament for nye studerende.
Der arbejdes på at afholde fælles dimissionsfest for nyuddannede på
begge uddannelser og SHM. Det blev drøftet, at det vil være bedst at
dette afholdes i efteråret (september) og at man i år burde invitere
alle der er bliver færdige de næste måneder.
Der er afholdt fælles arrangementer med ARTS Career for at forbedre
de studerendes bevidsthed om deres arbejdsmarkedsrelevante kompetencer som f.eks. CV skrivning og jobansøgninger.

5. Godkendelse af Specialiseringsvalgfag
UN drøftede specialiseringsvalgfag på KA i arkæologi. Der var udsendt de tre forløb til KS 1 i E20. Forløbene til F21 kommer på mødet i maj.
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Der var enkelte kommentarer til forslagene, som ellers blev godkendt.
6. Orientering fra afdelingsleder
-

Status på indstilling af eksterne eksperter. Liste over mulige aftagere til uddannelsesevalueringen til BA i arkæologi blev præsenteret. Listen blev godkendt og vil blive videreformidlet.

7. Orientering fra studievejledningen
-

Der er den cirka den samme mængde henvendelser til studievejledningen,
og der har ikke været særlig mange henvendelser ift corona.
Semestermøderne kan ikke afholdes lige nu, men alle oplysninger sendes ud
online.

8. Orientering fra studerende
-

De studerende på SHM må ikke længere kontakte Moesgaard Museum direkte, hvilket er kommet meget pludselig. Der er ikke meldt klart ud hvorfor
dette er sket. Afdelingsleder tager det op i Samarbejdsudvalget og drøfter det
med Mette Løvschal (delt mellem afdelingen og museet) for at finde en løsning.

9. Orientering fra Arts Studier
-

Der var udsendt en Introduktion til SN/UN arbejde 2020. Der blev givet en kort
opsummering, hvor der især blev lagt vægt på Tavshedspligt og Habilitet.
Nyhedsbrevet for april vil blive rundsendt, så snart det udkommer.

10. Nyt fra studienævnet
Referat fra seneste møde er tilgængeligt på hjemmesiden.
11. Eventuelt
-

Intet
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