ARTS
AARHUS UNIVERSITET

Møde den: 23. juni kl. 14-16
Mødested: Zoom
Uddannelsesnævnsmøde, Afdelingen for Arkæologi og Kulturarvsstudier

Deltagere:
Studentermedlemmer: Nicolai Broen Thorning, Signe Sangill Termansen,
VIP-medlemmer: Marcello Mannino, Nick Shepherd, Søren Michael Sindbæk,
Observatører: Lykke Olivia Kjeldsen (studenterstudievejleder), Sofie Raun (Afdelingskoordinator), Trine Bjerregaard Andersen (UN-sekretær),
Fraværende: Troels Myrup Kristensen, (VIP-medlem), Gry Petersen (studentermedlem)
REFERAT
1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat (beslutning)
UN godkendte dagsordenen til dagens møde.
Der var ikke opfølgning til referatet fra maj måned.

2. UN genkonstituerer sig ift. studentermedlemmer (beslutning)
UN skulle træffe beslutning om, hvem af de valgte suppleanter, der skulle træde ind
som medlem af UN i stedet for Sylvester Fogedgaard Jønsson.
Punktet udsættes til august, da det ikke havde været muligt at finde et nyt UN-medlem blandt suppleanterne inden dette møde.

3. Meddelelser/Nyt fra (orientering)
3.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/fagene
Marcello Mannino (MM) orienterede:
Ang. coronasituationen: Alle burde være tilbage på campus pr. 1. august. Semestret
organiseres som normalt.
MM har modtaget en henvendelse fra koordinatorerne fra Kulturhistorisk seminar 2:
Undervisningen var i F21 placeret efter påske, hvilket undervisere og studerende har
været utilfredse med. De har et ønske om, at faget løber over hele semestret i stedet.
MM følger op med henblik på at ændre planlægningen til F22.
Ang. hyttetur: Der planlægges med at lave hytteture for de studerende, som påbegynder studiet til efteråret og for dem, som fik deres hyttetur aflyst i 2020.
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MM fulgte op på den udfordring, som UN drøftede tidligere i semestret vedr. de studerendes manglende adgang til online-artikler, som studerende fra fx KU har adgang
til: De studerendes adgange afhænger af universitetet, og det virker ikke til, at der kan
gøres så meget ved det ift. artikler. Men hvis der er bøger fra pensum, som de studerende ikke kan få adgang til, skal der findes en løsning. MM har møde med ansatte
fra bibliotekerne, og her vil han rejse spørgsmålet.
MM orienterede om optaget på kandidatuddannelserne.
Dimission: Der arbejdes på at arrangere dimissionen i september, og i år inviteres
både sidste års og dette års dimittender med.
MM opfordrede UN til at komme med forslag til taleholdere og idéer til emner, som
taleholderne kan komme omkring. Det blev bl.a. foreslået, at få nogle af de personer,
fra afdelingen, som har haft stor betydning for de studerende, til at tale samt en dimittend fra 2020, som fx kunne fortælle om emnet ”how I made my dream”. Derudover blev der foreslået at få en dimittend til at fortælle om nogle fremadrettede idéer
baseret på erfaringer fra tiden som studerende under covid-19.
SHM-studerende, som er taget hjem fra Danmark tilbage til deres hjemland vil formentlig kunne deltage i dimissionen via zoom, hvis de vil.
De studerende har haft kontakt med de klassiske arkæologer (KA) for at undersøge,
hvor mange der gerne vil deltage i en dimission på Moesgaard. Resultatet af den afstemning, som blev foretaget, viser, at der stadig forestår et arbejde med at få integreret de klassiske arkæologer på Moesgaard og den nye kandidatuddannelse i arkæologi.
3.2

Meddelelser / nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentanter
• Referat fra seneste SN-møde er tilgængeligt på hjemmesiden.
På det seneste SN-møde blev det, på baggrund af bl.a. statistisk materialet, drøftet,
om de studerendes læringsudbytte er blevet påvirket af coronanedlukningen. MM
præsenterede UN for en statistik over eksamensresultater, og hvis disse kan ses som
et udtryk for læringsudbyttet, er der ikke noget at være bekymret for.
3.3 Meddelelser/nyt fra de studerende
SN vil gerne drøfte praksis for tilstedeværelseskrav og aktiv deltagelse på de forskellige afdelinger. UN skal drøfte dette i august ud fra materiale, som rundsendes inden
mødet.
ECTS-point: de studerende oplever, at arbejdsbelastningen i nogle kurser ikke matcher det antal ECTS, som de er normeret til.
Kommunikation vedr.1) projektorienteret forløb, 2) møde ang. BA-projekt og 3) detaljeret eksamensplan for arkæologiske forskningsprocesser: Der har været et slip i
kommunikationen omkring dette, og de studerende ønsker, at der rettes op på det.
MM kommenterede på ovenstående:
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Mødet vedr. projektorienteret forløb blev placeret senere i år end det plejer, fordi museerne var lukket ned på det tidspunkt, hvor mødet normalvist har ligget. Det er planen, at der fremover skal holdes to årlige informationsmøder vedr. projektorienteret
forløb: Det første i efteråret (fx umiddelbart efter uge 42) og det andet tidligt i februar.
Opfølgning:
MM og Nicolai Broen Thorning (NBT) følger op på drøftelsen vedr. ECTS-point
og arbejdsbelastning
MM sender et foreløbigt udkast til informationsmøderne ang. projektorienteret forløb til studievejledningen med henblik på at få det kvalificeret yderligere. Dokumentet drøftes på UN’s augustmøde.
MM og Sofie Raun (SR) arbejder videre med en løsning , hvor alle informationsmøder mv. lægges in i MyTimetable via UVAEKA.
Informationsmøde ang. bachelorprojekt: Da mødet ikke er en del af et specifikt kursus, er informationen vedr. mødets afholdelse desværre glippet.
Opfølgning:
MM noterer, at der skal orienteres om mødet i god tid fremadrettet. Han undersøger
desuden, om der kan gøres noget for de studerende, som gik glip af mødet i år.
MM og SR arbejder videre med en løsning, hvor alle informationsmøder mv. lægges
in i MyTimetable via UVAEKA.
Eksamensplaner: MM redegjorde for processen vedr. eksamensplaner.
Opfølgning
MM kontakter UVAEKA ang. informationen om eksamensplanerne.
På UN-mødet i august følges der op på dette.
3.4 Meddelelser / nyt fra studievejledere
Der har været en teknisk udfordring vedr. studievejledningens udgående mails til
nogle grupper af studerende. Der er forhåbentligt rettet op på dette nu.
MM foreslog, at en del af informationen kan lægges på hjemmesiden fremover (som
supplement til e-mails).
Der har været udfordringer ift. brugen af MyTimetable til mødeinformation/dokumenter m.v., fordi der ikke har været knyttet lokaler til studievejledningens aktiviteter.
Studievejledningen har fået flere henvendelser vedr. udsættelse af eksaminer i år, end
de plejer. MM fortalte, at det ikke lader til, at flere studerende har udsat deres eksaminer i år.
3.5

Meddelelser / nyt fra Arts studier
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Trine Bjerregaard Andersen (TBA) orienterede om nyhederne i juni måneds Nyhedsbrev
fra Arts Studier. Nyhederne var (i overskriftform):

•

Trivsels- og aktivitetspuljen er åben for ansøgninger fra foreninger, studerende og ansatte.
• De sidste stillinger i regi af ‘Akademiker i Erhvervslivet’ er oppe og kan søges af alle Arts-dimittender 2021
• Kandidatansøgninger- og optag
• Karrierearrangementer for dimittender
Nyhedsbrev fra Arts Studier findes her.
4.

Status på udvikling af nye studieordninger og studieordningsændringer (orientering og evt. drøftelse)
Marcello Mannino skulle orientere UN om status på kommende revision af studieordninger samt eventuelle studieordningsændringer på BA Arkæologis 2020-ordning: Naturvidenskab i arkæologien 1 & 2 samt Artefakter og Økofakter. UN kunne
derefter drøfte dette.
MM har haft møder med instituttet og administrationen vedr. studieordningsændringer. Det drøftes, om der skal laves større ændringer særligt på Bacheloruddannelsen i
arkæologi som følge af bl.a. uddannelsesevalueringen 2020. Institutledelsen vil gerne
undersøge om, det er nødvendigt at lave en større, strukturel ændring af studieordningen. Det overvejes at lave skriftlige undersøgelser suppleret af mundtlige diskussioner. Planen er at arbejdet/drøftelserne påbegyndes i oktober.
Derudover undersøger MM i øjeblikket muligheden for at lave små ændringer på bacheloruddannelsen, men det ser umiddelbart ud til, at nogle af disse ændringer vil
medføre større ændringer.
De politiske udmeldinger vedr. besparelser på landets universiteter blev drøftet.
MM arbejder på at have et konkret diskussionspapir med til det kommende UNmøde.
5.

Opfølgning på initiativer fra handleplaner 2020 og 2021 (orientering
og drøftelse)
Punktet udsættes
Marcello Mannino præsenterer nedenstående initiativer, hvorefter UN har mulighed for at drøfte det:
a) Rekruttering af nye studerende, herunder diversitet i rekrutteringen
b) Initiativer i forbindelse med covid-19 med særligt fokus på studiemiljø samt
social trivsel.
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OBS: Inden mødet bedes UN’s medlemmer overveje, hvilke undervisningsinitiativer fra tiden under covid-19, der bør videreføres og hvilke der ikke bør
fortsætte.
c) Kontakten til alumner, herunder hvordan dette kan organiseres bedre samt
hvordan der kan indhentes statistik om ledighed.

6.

Mødekalender E21 (orientering)
- 25. august kl. 14-16
- 15. september kl. 14-16
- 27. oktober kl. 14-16
- 24. november kl. 14-16
- December?
UN blev mindet på mødedatoerne, og til augustmødet drøftes mulige mødedatoer for
december. Fra og med august holdes møderne fysisk.
Opfølgning
På augustmødet medbringer MM forslag til mulige mødedatoer i december.
7. Eventuelt
Der var intet til punktet ”Eventuelt”, og mødet blev hævet kl. 16:05
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