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Deltagere: Rainer Atzbach, Tina Bayrampour, Christine Lundgård Kisum Nielsen,
Erik Lind Jensen, Marcello Mannino, Kim Behrens Jessen, Annika Pohl Harrison, Birte Poulsen, Clara Fischer Stephansen, Andres Dobat (Minos), Sylvester Fogedgaard Jønsson, Lasse Steensgaard Sørensen, Daniel Larsen
Schmidt, David Harvey, Celia Haldan Voetmann (ref.)
Afbud: Alena Anke Gulau, Dorthe Boysen Pedersen, Mette Lang, Kenni Hede,
Lykke Olivia Kjeldsen

Referat
Mødet indledtes med en præsentationsrunde.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt
2. Opfølgning
Ingen anmærkninger til Bilag 2.1 Godkendt referat fra 4. december 2019
3. Konstituering af UN gældende fra 1. februar 2020
Bilag 3.1 Forretningsorden for UN på Arkæologi og Kulturarvsstudier
Konstituering studerende
Christine Lundgård Kisum Nielsen (BA Arkæologi, medlem af SN, næstformand UN)
Dorthe Boysen Pedersen (KA Arkæologi, suppleant til SN, medlem UN)
Sylvester Fogedgaard Jønsson (KA SHM, suppleant til SN, medlem UN)
Lasse Steensgaard Sørensen (BA Arkæologi, suppleant til SN)
Mette Lang (KA Arkæologi suppleant til SN, UN-suppleant)
Kya Anais Kerner (KA SHM, suppleant til SN)
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Videnskabeligt personale
Rainer Atzbach (medlem af SN, formand UN)
David Harvey (medlem UN)
Andres Dobat (medlem UN)
Niels Nørkjær Johannsen (suppleant UN)
Laura McAtackney (suppleant UN)
Felix Riede (suppleant UN)
BA klassisk arkæologi hører hjemme på afdelingen for historie og klassiske studier, KA
klassisk arkæologi hører hjemme på afdelingen for arkæologi og kulturarvsstudier. Derfor har én VIP og én studenterrepræsentant samme rettigheder som et fuldgyldigt UNmedlem i sager, der vedrører KA klassisk arkæologi. I alle andre sager har de status
som observatører. Birte Poulsen repræsenterer Klassisk Arkæologi for det videnskabelige personale.

4. Mødeplan 2020
Møderne afholdes kl. 12-14 på følgende datoer:
5. februar, 4. marts, 1. april, 6. maj, 3. juni på Moesgaard
5. Studiestartsprøve (SSP) på KA Arkæologi og KA SHM
Bilag 5.1 SSP på KA Sagsfremstilling til UN (beslutningspunkt)
Ifølge referatet fra UN-mødet 23. oktober blev det besluttet at studiestartsprøven for KA
Arkæologi knyttes til disciplinen teoretiske perspektiver og på KA SHM til sources and
methods in heritage studies, og at prøveformen er den samme som SSP på bacheloruddannelsen.
6. Orientering fra afdelingsleder
Specialiseringen Marinarkæologi er godkendt i alle relevante instanser på AU, men
Styrelsen gav afslag på ønsket om høj takst til 2. år af uddannelsen. Der er derfor ikke
økonomisk grundlag for at udbyde specialiseringen, hvorfor der ikke bliver mulighed
for at blive optaget til efteråret på denne linje.
På BA Arkæologi arbejdes der intenst med edu-it, herunder udviklingen af et digitalt
pensum, så de studerende opnår kompetencer i håndtering af digitalt materiale. Det
digitale pensum bliver en del af uddannelsen fra efteråret 2020.

Der er på universitetet ønske om, at brugen af interne bedømmere nedbringes og
erstattes af nye feedbackformer. Derfor vil der fremover som udgangspunkt ikke
være intern bedømmelse, dog med følgende undtagelser:
• BA Arkæologi: Kulturhistorisk Overblik – stikprøvecensur
• BA Arkæologi: Materiel kultur og samfund - stikprøvecensur
• KA Arkæologi: traditionel intern censur bibeholdes i første gennemløb af
ny studieordning i fuld omfang
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Mundtlige eksaminer
Ved karakteren ”ikke bestået”, ”-3” eller ”00”
Ved nye undervisere med begrænset erfaring med det danske eksamenssystem
Ændringerne træder i kraft snarest muligt, forhåbentligt allerede fra E19 men forventeligt senest til F20.
7. Orientering fra studievejledningen
Bilag 7.1 Arrangementskalender Arkæologi
På forespørgsel efter diskussionen i UN: Arrangementerne er for arkæologistuderende
på bachelordelen, hvorfor KA SHM ikke er nævnt specifikt (men dog i den forklarende
tekst ud for profilsemesterarrangementet). Angående årgangsmødet om speciale, så
er SHM-studerende velkomne hos arkæologerne, hvis ikke underviserne holder et arrangement i år.
Jubilæumsarrangement 50 års for arkæologi på Moesgård ligger ved studiestart. Endelig dato er ikke fastsat endnu, men lad gerne tutorer og studievejledere det vide. Det
er håbet, at nye studerende også kan få glæde af de aktiviteter, der foregår i løbet af
jubilæumsarrangementet. Man er velkommen til at kontakte Minos angående jubilæumsarrangementet.

8. Orientering fra studerende
Julefrokost på afdelingen.
De studerende spurgte til, hvorfor kun én underviser deltog i årets julefrokost 2019. Invitationen kom sent ud pga. et teknisk problem, så de fleste ansatte havde ikke mulighed for afsætte tid i år, men de vil meget gerne inviteres og deltage igen næste gang.
Bedre styring af arrangementet fremover er ønskeligt, og de studerende vil gerne anerkende Johans indsats.
Bachelorforløbet 2019
De studerende vil gerne gøre opmærksom på, at der er en meget forskelligartet opfattelse af de to forløb af bachelorprojektet på femte semester. Der vil blive kigget nærmere på dette i forbindelse med undervisningsevalueringen.
Mundtlig eksamen på andet semester
SHM-studerende ønsker at flytte den sidste eksamen på andet semester i Production &
Communication of Heritage, så den ikke spænder ben for udlandsophold mv. UN vil
gerne kigge nærmere på ønsket. Annika koordinerer diskussionen mellem undervisere
og andre interessenter.
I forbindelse med SHM-studerendes ønske ovenfor, blev udlandsophold generelt
diskuteret. Der har været stor forvirring om frister og hvem, der gør hvad. Marcello
følger op på det til næste møde, og studievejledningen bør tage det op.
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9. Orientering fra Arts Studier
Mulighed for udtalelse til afgående studentermedlemmer, kontakt celia@au.dk
Uddannelsesdagen 2020 afholdes d. 25. februar 2020 på Centralværkstedet. Temaet
i år er ”Studieglæde.” Link til arrangement: https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/aktuelt/arrangement/artikel/uddannelsesdag-arts-2020-tema-studieglaede3/ samt tilmelding. Tilmeldingsfristen er 18. februar 2020. Der er gratis frokost.
Orientering om indholdet af nyhedsbrevet fra Arts Studier fra januar 2020.
Uddannelsesevaluering af BA arkæologi gennemføres i 2020. Der var stor enighed om
at de studerendes bidrag er meget vigtigt, og det blev diskuteret hvilke typer studerende, der kunne indgå i uddannelsesevalueringen på en relevant måde.

10. Nyt fra studienævnet
Referat fra seneste møde er tilgængeligt på hjemmesiden. Studienævnet diskuterer
udvekslingsproblematikken (som også blev diskuteret på under punkt 8). Alle tre internationaliseringsvalgfag er blevet godkendt i studienævnet. Der er nye retningslinjer for
evalueringer, hvilket stadig er et fokusområde for studienævnet.
11. Eventuelt
UN ønsker at takke de afgående studerende og Kim for den flotte indsats i det/de
foregående år.
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