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Uddannelsesnævnsmøde, Afdelingen for Arkæologi og Kulturarvsstudier
Referat
Dato: onsdag 3. juni 2020, kl. 12.00 -14.00
Lokale: Zoom
Deltagere: Rainer Atzbach, Dorthe Boysen Pedersen, Birte Poulsen, Lasse Steensgaard Sørensen, David Harvey, Mette Lang, Annika Pohl Harrison, Kim Behrens Jessen (ref.)

Gæst til pkt. 3: Kathrine L.D. Andreasen
Afbud: Andres Dobat (Minos), Christine Lundgård Kisum Nielsen, Sylvester Fogedgaard Jønsson, Lykke Olivia Kjeldsen, Mathias Holland Johansen,
Referat

Dato: 3. juni 2020
Ref: Kim Behrens Jessen

1. Godkendelse af dagsorden
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-

Dagsorden blev godkendt

2. Opfølgning
Opfølgning på godkendt referat fra UN-mødet 6. maj 2020:
-

Der var fremsendt navne på studerende til uddannelsesevalueringen på BA i arkæologi.

3. Drøftelse af Studiestart – deltagelse af cheftutorer
Kathrine præsenterede planen. Studiestarten vil bestå af to dage indenfor på campus
og resten som online/forskellige aktiviteter udendørs.
Der var følgende kommentarer:
- Der blev foreslået, om afdelingen kunne indkøbe pavilloner. Rainer og Annika går
videre med dette.
- Der blev spurgt til, hvad der skal ske med fredagsbaren, når der nu ikke må være
alkohol i løbet af ugen. Dette er uvist på nuværende tidspunkt.
- Det er endnu uvist, hvad der kan/skal ske med morgenmad.
- Kandidatuddannelserne vil ikke holde en fælles studiestart i år, da den skal deles
op i mindre dele for hver uddannelse. Der var ønske om, at alle tre arkæologier
har fælles studiestart.
- Moesgaard Autumn Lecture om fredagen er ved at blive gentænkt så der stadig vil
være noget fælles på tværs. Der var et forslag til ny gæsteforelæser, som der kan
arbejdes videre med.
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-

Specialisering i klassisk arkæologi vil gerne have, at der også planlægges aktiviteter i Nobel, så de studerende får en følelse af begge campusser. Underviserne vil i
øvrigt gerne deltage i studiestarten.

UN godkendte det foreløbige program for studiestart, og gav Kathrine, Rainer og
Annika mulighed for at færdiggøre planerne.
4. Godkendelse af handleplaner
UN behandlede udkast til handleplaner. Da BA i arkæologi er under uddannelsesevaluering skal der ikke laves handleplan endnu. Rainer gennemgik udkastene.
Der var følgende kommentarer:
KA i arkæologi:
- Der blev foreslået, at alumnenetværk skal reaktiveres. Man bør arbejde
med at gentænke, hvordan det skal gøres. Der var enighed om, at det skal
ind i planen.
KA i SHM:
- Der var ingen yderligere forslag til udkastet
Handleplanerne blev godkendt med mindre tilføjelser (se ovenfor).
5. Datoer for møder E20
Følgende datoer blev godkendt:
-

11/8 kl. 12.00-15.00 (SN 19/8)
2/9 kl. 12.30-14.30 (SN 9/9)
23/9 kl. 12.30-14.30 (SN 7/10)
4/11 kl. 12.30-14.30 (SN 11/11)
25/11 kl. 12.30-14.30 (SN 9/12)
13/1-21 kl. 12.30-14.30 (SN 20/1-21)

Der bookes både mødelokale og zoom til møderne.

6. Drøftelse af værters evaluering af Projektorienteret forløb
Uddannelsesnævnet drøftede og kommenterede evaluering af projektorienteret forløb for E19 fra hhv. studerende og projektværter med særlig opmærksomhed på de tre delelementer af det projektorienterede forløb og på sammenhængen mellem disse tre delelementer (1. vejledning og/eller undervisning, 2. forløbet hos projektværten samt 3. eksamensformen) samt på den generelle sammenhæng på hele semesteret.
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KA i arkæologi:
Overordnede kommentarer til studenterevalueringer:
- Der er statistisk set meget få besvarelser, så det er bedre at se på tallene
og indholdet.
- De fleste har fået værdifuld erfaring ud af deres ophold. De fleste var tilfredse med egen indsats og den vejledning de havde fået undervejs. Kun
to mente, at det ikke koblede forløbet og deres akademiske kvalifikationer
godt nok.
Værtsevalueringer:
- Meget få besvarelser
- Alle mener at det projektorienterede forløb fungerer godt med klare rammer og aftaler.
- Værterne foretrækker studerende, som har en klar beskrivelse af et konkret projekt. Jo bedre det var planlagt, jo bedre er det forløbet.
- Kontrakterne anses for værdifulde, men de skal formuleres skarpere
- Der ønskes mere kontakt til vejlederne, gerne ifb. med midtvejsevalueringen
- Alle ønsker at modtage studerende igen

SHM:
Overordnede kommentarer til studenterevalueringer:
- Der er statistisk set meget få besvarelser, så det er bedre at se på tallene
og indholdet.
- Vejledningen har fungeret fint og givet en god kobling mellem forløbet og
uddannelsen i øvrigt
- Studerende ser ud til i højere grad at have indgået i et arbejdsfællesskab
end at arbejde med deres eget projekt.

Værtsevalueringer:
- Alle mener at det projektorienterede forløb fungerer godt med klare rammer og aftaler, og kontrakten har fungeret godt.
- Værterne foretrækker studerende, som har en klar beskrivelse af et konkret projekt.
- Alle ønsker at modtage studerende igen
Uddannelsesnævnet drøftede, om evalueringsresultaterne giver anledning til
forslag til kvalitetsforbedringer. Da det alt i alt fungerer fint, lægges der derfor ikke op til ændringer lige nu.
7. Erfaringer med omlagt undervisning
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UN drøftede erfaringer med den omlagte undervisning i F20.
Der var følgende kommentarer:
- Det har ikke været ideelt, men det har været en positiv overraskelse hvor
godt både undervisere og studerende har tilpasset sig situationen og fået
noget godt ud af situationen.
- Det har især været godt med online diskussioner, som har fungeret fint
- Kommunikationen med undervisere har indimellem været lidt svært.
Dette vil sikkert også fremgå af evalueringerne.
- Især indledningsvis var der nogle udfordringer og fejlvurderinger af, hvad
der ville fungere, men det blev bedre gennem semesteret.
- Det var overraskende, at mange studerende ikke brugte kamera i undervisningen, hvilket var hæmmende. De studerende mente, at dette primært
skyldes dårlig netforbindelse og at nogle faktisk ikke har kamera på deres
computer. Underviserne foretrækker dog at kunne se de studerende, da
det giver en bedre fornemmelse af holdet.
- Der er visse kurser, som ikke egner sig til at blive undervist online.
- Zoom fungerede fint og var det foretrukne program blandt både undervisere og studerende. Zoom blev også brugt til vejledning. Teams og Skype
kan dog bruges til mindre grupper.
- Et stort problem gennem perioden var, at biblioteket ikke var åbent. Dette
skal prioriteres fremover.
8. Orientering fra afdelingsleder
-

Udgravninger fik lov til at blive afviklet fysisk. De tre ugers udgravning begyndte
2. juni.
Undervisere får fysisk adgang til bibliotekerne fra d. 8. juni. Det er uvist om det
også gælder de studerende.
Mundtlige eksamener på zoom har fungeret fint
Det er endnu uvist, hvor meget undervisningen til efteråret bliver påvirket af situationen (og hvad denne bliver), men det arbejdes der på højtryk med.

9. Orientering fra studievejledningen
-

Intet nyt.

10. Orientering fra studerende
-

Intet nyt.

11. Orientering fra Arts Studier
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-

Nyhedsbrev fra Arts Studier findes her.

-

UN kan forvente, at der kommer en opgave og proces som de er involveret i
vedr. planlægning af undervisningen E20

12. Nyt fra studienævnet
Referat fra seneste møde er tilgængeligt på hjemmesiden.
-

Der er ved at blive udviklet en ny code of conduct for undervisning. Når denne er
klar, sendes den i UN.

13. Eventuelt
-

Intet

Mødet sluttede 13.40

Side 5/5

