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Referat

Dato: 6. maj 2020
Ref: Kim Behrens Jessen

1. Godkendelse af dagsorden
-

Dagsorden blev godkendt

2. Opfølgning
Opfølgning på godkendt referat fra UN-mødet 1. april 2020:
-

RA takkede alle for at arbejde hurtigt ift. omlæggelse af eksamener, men mindede
også om, at man er repræsentant og skal sikre sig at baglandet er hørt/informeret.

3. Drøftelse af Studiestart – deltagelse af cheftutorer
Det var ikke muligt at tage endelige beslutninger på mødet, da det endnu er uvist,
hvordan studiestarten kommer til at kunne forløbe. Det arbejdes derfor med tre forskellige senarier enten afvikles studiestarten som normalt eller som en mindre studiestart på Moesgård eller at det hele afholdes digitalt. Hytteturen er dog med sikkerhed
aflyst i år, hvilket giver flere penge til resten af programmet. Det er dog uvist, hvad de
kan bruges til under de givne omstændigheder.
Det blev aftalt, at punktet tages op igen på næste møde.

4. Orientering om nødstudieordning og eksamen under Corona
Der blev orienteret om nødstudieordning og afholdelse af eksamen under coronanedlukningen.
De fleste eksamener afholdes efter studieordningerne (bortset fra at alle evt. hjælpemidler er tilladt). Mundtlige eksamener afholdes i Zoom. Der var ønske om at udvide
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de mundtlige eksamener fra 30 til 40 min, men det gik studienævnet imod. Eksamener vil dog blive planlagt, så der er ekstra tid mellem dem, hvis der skulle være tekniske udfordringer. Der er ved at blive udarbejdet retningslinjer for afholdes af eksamen under de nye forhold, som alle opfordres til at sætte sig ind i.

5. Årlig Status
UN drøftede årlig status på uddannelserne ud fra sidste års handleplaner og indikatorkortene for de enkelte uddannelser.

Røde indikatorer:
- På de gamle KA (FARK=21%, MARK=39 og KLARK=29,3) er det kun ledighed,
som er rød. Tallene er dog faldet.
- På SHM er det første gang, at ledigheden er en indikator. Den er startet på 30,8%,
hvilket er for højt.
- Der er igangsat samarbejde med Arts Carreer, som gerne skulle kunne forbedre
ledigheden fremadrettet.
- Ny kurser på den nye KA-uddannelse i arkæologi skulle gerne kunne forbedre ledigheden fremadrettet.
KA i arkæologi
- Da uddannelsen er ny, er der ikke mange indikatorer. Der er gule indikatorer i
progression og undervisningsevaluering. Der blev drøftet forskellige tiltag, som
kan afhjælpe dette. Der er nogle strukturelle udfordringer, som skal adresseres og
der skal gøres mere ift integrationen mellem de gamle uddannelser og kommunikere omkring faglige forskelle, og så skal der være færre undervisere på de enkelte
forløb.
- Der bør også gøres mere for det sociale, når dette igen bliver tilladt.
KA i SHM
- Studieprogressionen er forbedret, og bortset fra ledighed ser det ok ud.
Forslag til beslutning
Ovenstående forslag skal ind i handleplanerne 2020. Udkast til handleplaner vil
blive behandlet på næste møde og skal derefter indstilles til godkendelse i Studienævnet.
Særligt vedr. uddannelser, der skal uddannelsesevalueres
Uddannelsesevaluering af Bacheloruddannelsen i arkæologi
Datagrundlaget blev behandlet på mødet. Alle indikatorer er rigtig fine, og der skal
derfor ikke nødvendigvis gøres noget nyt.
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Der er aftalt forskellige tiltag, som skal indgå i uddannelsesevalueringen, som f.eks.
en spørgeskemaundersøgelse blandt studerende fra uddannelse (nu på KA), integrationen af de to linjer og samarbejdet med ST om de naturvidenskabelige forløb samt
forskellige andre forhold.
Der blev drøftet, om introduktionen af udgravning nr. 2 og om intensionen om progression mellem de to tidligere uddannelser har virket efter hensigten.

6. Deltagere til uddannelsesevaluering
I forbindelse med efterårets uddannelsesevaluering af bacheloruddannelsen i arkæologi den 26. oktober skal der findes studerende og VIP til formødet samt studerende til evalueringsmødet. Den opgave står afdelingsleder og UN for.
Til evalueringsmødet skal der findes 2 studerende: (relevant kriterium)
• De må gerne være med i råd, nævn el. studenterpolitik
UN besluttede, at Christine Lundgård Kisum Nielsen og Lasse Steensgaard Sørensen
deltager.
Til formødet skal der findes 6 studerende: (relevante kriterier)
• Studerende vælges ud fra tilfældighedsprincip
• De må ikke være med i råd, nævn el. studenterpolitik
• Min. 4 studerende da det er evaluering af én uddannelse
UN overlod det til de studerende (Christine) at finde disse inden 20. maj.
Til formødet skal ligeledes findes 3-5 VIP’er til formødet (relevante kriterier)
• 3-5 VIP afhængigt af uddannelsens størrelse, der er involveret i den daglige undervisning og har direkte tilknytning til forskning med relevans for uddannelsen
• Enkelte DVIP
UN udpegede Andres Dobat, Felix Riede, Søren Sindbæk, Mette Svart og Marcello
Mannino til at deltage som VIP, mens Heide Wrobel Nørgaard og Lars Meldgaard
Sass Jensen blev udpeget som D-VIP.

7. Godkendelse af Specialiseringsvalgfag
UN godkendte det foreslåede udbud af specialiseringsvalgfag (Kulturhistorisk Seminar 2 og Tematisk Seminar) for F21.

8. Drøftelse af årsrapport fra censorformand
UN drøftede den indkomne årsberetning fra censorformandskabet for det sammenlagte censorkorps for Arkæologi Oldtids- og kulturarvsstudier 2019.
Rapporten var alt i alt positiv, og der var ikke yderligere kommentarer til den.
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9. Drøftelse af Keywords til speciale til SHM
De studerende og underviserne på SHM ønskede at få tilføjet flere "keywords", som er
definerede af AU. Det skal afklares med censorformanden, og der skulle have været
afholdt et møde i maj, men det er blevet aflyst på coronasituationen. Der arbejdes videre på at få udvidet listen.

10. Orientering fra afdelingsleder
-

-

Der er meget ekstra arbejde pga. corona. Lige nu arbejdes der specielt på at finde
løsninger for udgravningerne. Forhåbentlig kan udgravningerne sættes i gang i
begyndelsen af juni (2.). Der blev drøftet, hvad der kan gøres og hvilke konsekvenser (bl.a. økonomiske) det kan få for de studerende. Dette skal løses med institutledelsen.
Det er også usikkert om det bliver muligt at komme i projektorienteret forløb til
efteråret. De studerende skal tage deres endelige beslutning til d. 15. august.
Biblioteket vil snart åbne for fjernlån af bøger.
Der arbejdes videre på en Erasmus Mundus uddannelse om marinarkæologi i
samarbejde med universiteterne i Kiel, Helsinki og Zadar. Uddannelsen vil tidligst kunne begynde til sep. 2021.

11. Orientering fra studievejledningen
-

Der er rigtig mange henvendelser pr. telefon og mail. Mange er nervøse for ikke at
kunne følge undervisning og eksamen som planlagt pga. situationen.

12. Orientering fra studerende
-

Intet nyt.

13. Orientering fra Arts Studier
Nyhedsbrev fra Arts Studier findes her.

14. Nyt fra studienævnet
Referat fra seneste møde er tilgængeligt på hjemmesiden.

15. Eventuelt
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-

I evalueringerne har der denne gang været en række negative kommentarer,
nogle i et ikke akademisk sprog. Det blev drøftet, hvad der kan gøres i denne
forbindelse. Der var enighed om, at der skal være en ordentlig tone i evalueringer, også selv om der kan være stor frustration under en særlig situation
som denne. Alle burde arbejde for at sikre, at der holdes en ordentlig tone.
Selve indholdet af evalueringerne vil blive taget på et senere møde.

Mødet sluttede 14.00
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