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Møde den: 26. januar 2021 kl. 14-16:30 
Mødested: zoom 
Uddannelsesnævnsmøde, Afdelingen for Arkæologi og Kulturarvsstudier 
 
Deltagere:  
VIP: Marcello Mannino (forperson), Nick Shepherd (medlem), Søren Sindbæk (med-
lem), Troels Myrup Kristensen (rep. fra Klassisk Arkæologi) 
 
Studerende: Signe Sangill Termansen (næstforperson for det afgående UN), Frida Aa-
gesen (medlem af det afgående UN), Simone Lykke Skov (medlem af det afgående UN 
og ny næstforperson),  
 
Observatører: Johan Trap-Godau (studerende, medlem af det nye UN) 
Mutia Amelia Febriana (studerende, suppleant for det nye UN), Julie Munch Thomsen 
(studerende, suppleant for det nye UN), Sidsel Hammerstoft Hansen (studerende, sup-
pleant for det nye UN), Ane Dybkjær (studerende, ny rep. Klassisk arkæologi), Sanne 
Yding Feddersen (studerende, suppleant for det nye UN), Julie Reinhold Aagaard (stu-
derende, suppleant for det nye UN),   
 
Lykke Olivia Kjeldsen (studenterstudievejleder), Julie Schultz Pedersen Lorensen, 
Trine Bjerregaard Andersen (UN-sekretær),  
 
Fraværende: Mathias Møller Helt (rep. Klassisk arkæologi), Rikke Gaardsted Graver-
sen (studerende, medlem af det nye UN) 
 
 

Referat 

 
REFERAT 
 
1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat (beslutning) 
UN godkendte dagsorden til dagens møde og følger op på godkendte referater fra 
UN-møderne i oktober og november: 
 
Opfølgning på referat fra UN-mødet den 27. oktober 2021 v. Marcello Mannino 
På dette møde blev studiegrupper og instruktortimer på afdelingen drøftet.  
Som opfølgning har Marcello Mannino booket møder med afdelingslederne fra hhv. 
Historie og Klassiske Studier og Antropologi for at få inspiration fra deres arbejde 
med studiegrupper og instruktortimer. 
 
Derudover vil Marcello Mannino gerne drøfte samarbejdet med Klassisk arkæologi 
(på kandidatuddannelsen i arkæologi) med afdelingslederen fra Historie og klassiske 
studier 
 
Opfølgning på referat fra UN-mødet den 24. november 2021 v. Marcello Mannino 
Der var ingen punkter til opfølgning 
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2. Konstituering af det nye UN – pr. 1.2. 2022 (beslutningspunkt) 
Ifølge forretningsorden §7 skal UN konstituere sig senest på det første møde efter ny-
valg.  
Forperson vælges blandt VIP og næstforperson blandt studerende, der er valgt til stu-
dienævnet som enten repræsentanter eller suppleanter.    
 
I forbindelse med konstitueringen afklares fordelingen mellem UN-medlemmer og 
suppleanter. Fordelingen kan laves på baggrund af stemmetal (opstillingsrækkefølge 
ved fredsvalg) eller anden aftale. 
 
Instituttet har angivet antal medlemmer i hvert UN. I UN for Arkæologi og kultur-
arvsstudier er der 3 VIP og 3 studerende. Studienævnsrepræsentanter (Marcello 
Mannino og Simone Lykke Skov) skal være medlemmer af UN.  
 
Derudover er det 1 VIP-repræsentant og 1 studenterrepræsentant fra Klassisk arkæo-
logi, jf. forretningsordenens §1 stk. 3: 

Stk. 3. Uddannelsesnævnet for Historie og Klassiske Studier udpeger en VIP 
repræsentant og en studenterrepræsentant fra klassisk arkæologi til at del-
tage i drøftelser vedr. kandidatuddannelsen i arkæologi, som studerende fra 
BA i klassisk arkæologi har retskrav til, for at sikre medinddragelse jf. §16 

 
Beslutning: 
UN valgte at konstituere sig på følgende måde: 
 
Forperson:  
Marcello Mannino fortsætter som forperson for UN 
 
Næstforperson:  
Simone Lykke Skov 
 
VIP-medlemmer af UN:  
Marcello Mannino, Søren Sindbæk og Nicholas Shepherd 
 
Studerende medlemmer af UN:  
Simone Lykke Skov, Rikke Gaardsted Graversen, Johan Trap-Godau 
-Rikke Gaardsted Graversen deltog ikke på mødet, men havde inden UN-mødet be-
kræftet, at hun gerne vil være medlem af UN (bekræftelsen var sendt pr. mail til Trine 
Andersen) 
 
Repræsentanterne fra Klassisk Arkæologi: 
UN på Historie og klassiske studier har ikke haft deres konstituerende møde i det nye 
UN endnu, men forventningen er, at Troels Myrup Kristensen fortsætter som VIP-re-
præsentant, og at Ane Dybkjær (tidligere fast observatør) bliver studenterrepræsen-
tant. 
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VIP suppleanter i UN:  
Rainer Atzbach, David Harvey, Andres Dobat 
 
Studerende-suppleanter i UN:  
Mutia Amelia Febriana, Julie Munch Thomsen, Julie Reinhold Aagaard, Sidsel Ham-
merstoft Hansen, Sanne Yding Feddersen 
 
 
3. Mødeplan for UN i F22 (beslutning) 
Inden mødet havde UN modtaget følgende forslag til mødetidspunkter i F22: 

• 23.02 kl. 14-16:15 
• 23.03 kl. 14-16:15 
• 27.04 kl. 14-16:15 
• 25.05 kl. 14-16:15 
• 22.06 kl. 14-16:15 

 
Beslutning: 
UN godkendte forslaget til mødeplanen for F22. 
Maj-mødet omlægges evt. til zoom da nogle af de studerende er på udgravning. 
Det skal drøftes senere i semestret, om der skal være et augustmøde. 
UN-medlemmerne sender selv en suppleant, hvis de ikke kan deltage i et UN-møde. 
Der meldes afbud jf. forretningsordenen. 
 
 
4. Orientering om uddannelser, der skal uddannelsesevalueres (orien-

tering) 
UN blev orienteret om uddannelser, der jf. turnusplanen skal uddannelsesevalueres i 
indeværende år: I 2022 skal KA Arkæologi og KA SHM uddannelsesevalueres. 
 
Inden UN-mødet havde UN læst Power Pointen ”Bilag 4 Uddannelsesevalueringer 
2022 orientering UN” 
Trine Andersen orienterede om evalueringsprocessen og om UN’s vigtigste opgaver i 
den forbindelse. Evalueringen resulterer i en evalueringsrapport, en handleplan og et 
evalueringsmøde.  
UN’s i processen rolle er bl.a. at indstille eksterne eksperter og at give input til evalu-
eringsrapporten og handleplanen, når de er under udarbejdelse. UN involveres ligele-
des i den opfølgning, som følger af evalueringsmødet. 
Derudover hjælper UN med at finde studerende til formøder og til selve evaluerings-
mødet og de kommer med forslag til temaer, der skal drøftes i forbindelse med evalu-
eringen. 
 
Marcello Mannino skal på mandag til et opstartsmøde med tovholderne for proces-
sen. 

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/Interne_filer/EndeligTurnusplan_2022-2026.pdf
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UN opfordres til at læse mere om processen på Arts’ kvalitetsportal: 
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/arts/kvalitetsportal-for-arts/kvalitetspraksis-
for-uddannelsesomraadet-paa-arts  
 
-og i den udleverede PowerPoint. 
 
Marcello Mannino supplerede præsentationen og forklarede, at uddannelsesevalue-
ringerne køres som standard track. 
 
Troels Myrup Kristensen nævnte, at han gerne vil bidrage med sine erfaringer til pro-
cessen.  
 
 
5. Igangsættelse af overvejelser omkring eksterne eksperter til uddan-

nelsesevaluering (drøftelse) 
UN skulle overveje, hvilke eksterne eksperter, der kunne være relevante til uddannel-
sesevalueringen.  
Marcello Mannino nævnte, at punktet har været drøftet på et afdelingsmøde og at un-
derviserne i den forbindelse også har meldt forslag ind til eksterne eksperter. 
UN drøftede disse forslag og gav ligeledes input til listen med eksterne eksperter. Der 
blev foreslået konkrete navne og derudover at der findes eksperter, som har forståelse 
for institutionen og for udfordringerne ved at integrere tre linjer i én uddannelse. 
Marcello Mannino opfordrede UN’s medlemmer til at maile deres input til ham. I den 
forbindelse ønskes en kort beskrivelse af, hvorfor de pågældende eksperter hver især 
er relevante for uddannelsesevalueringen. 
 
Marcello Mannino sammensætter en foreløbig liste ud fra UNs og undervisernes in-
put. Denne drøftes på UN’s februarmøde og på det næstkommende afdelingsmøde. 
 
I foråret skal UN lave den endelige indstilling af eksterne eksperter til institutledelsen 
og prodekanen, som skal godkende den. Punktet dagsordenssættes således igen som 
et beslutningspunkt i marts måned. 
 
  

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/arts/kvalitetsportal-for-arts/kvalitetspraksis-for-uddannelsesomraadet-paa-arts
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/arts/kvalitetsportal-for-arts/kvalitetspraksis-for-uddannelsesomraadet-paa-arts
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6. Opfølgning vedr. udvalgte initiativer fra handleplaner 2020 og 2021 
(drøftelse) 

 
Mulighed for at ændre studiestartsprøve – drøftelse 
Dette punkt blev drøftet af UN efteråret 2021, og det er ligeledes blevet drøftet med 
underviserne på afdelingen. Det viser sig imidlertid, at der ikke er så stor interesse fra 
undervisernes side i at ændre studiestartsprøve alligevel.  De studerende i UN var 
heller ikke så intersserede i det. 
UN besluttede på denne baggrund ikke at gå videre med ændring af 
studiestartsprøven. 
 
 
Målrettet rekruttering – drøftelse  
Uddannelsesnævnet havde inden mødet fået tilsendt et bilag med et forslag til en 
strategi ang. målrettet rekruttering til BA-uddannelsen. Marcello Mannino 
gennemgik hovedpunkterne i den foreslåede strategi, som særligt omhandlede 
førsteårsfrafald, fastholdelse og motivation til at søge ind. 
 
AF dokumentet fremgår bl.a. at mange studerende vælger arkæolgi pga. enten 1) 
udgravninger, 2) historisk interesse eller 3) fordi de ikke ved, hvad de skal og finder 
arkæologi interessant. 
 
Dette blev på mødet suppleret med en bemærkning om, at der også findes en gruppe 
af studerende, som har valgt uddannelsen, fordi de tror, at den er meget praktisk og 
mindre boglig. Disse studerende bliver ofte skuffede. 
 
De studerende og studievejlederne fortalte, at det godt kan genkende disse grupper af 
studerende fra deres tid på studiet, men det blev også nævnt, at der ikke nødvendigvis 
er en sammenhæng mellem motivationen for at søge ind og fastholdelse. 
 
Det blev også nævnt at nogle studerende er overraskede over mængden af 
naturvidenskab i uddannelsen.  
 
Studievejledningen fortalte, at det er vigtigt, at nuværende studerende deltager i de 
forskellige rekrutteringsarrangemener som fx studiepraktik og U-days. 
 
Det blev foreslået, at man laver særlige ’sets’ målrettet 
gymnasieelever/undervisningen i gymnasieskolen om nogle af de emner, som 
gymnasieeleverne finder interessante (’hot topics’), og som man netop arbejder med 
på arkæologi (fx vikinger). 
Dette ville ’ramme’ yderligere en gruppe 5) som er interesseret i mange ting, og hvor 
Arkæologi kunne være en mulighed. 
 
Det blev nævnt, at man måske også skal øge fokus på, at de studerende der starter på 
studiet skal føle sig godt tilpas.  
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Af ”Bilag 6.3 Målrettet rekrutteringsstrategi” fremgår desuden et forslag til 
handlinger på området (indsat fra bilag): 
 

In the meantime, however, we need to come up with a strategy to achieve the best possible recruitment 
outcomes. To this purpose, taking into account the above, I propose the following actions as means to seek 
to improve satisfaction amongst our student body and better align expectations with outcomes: 

• Highlight the basic skills that ideally prospective students should have when leaving school and 
point out what are the major topics covered by our degree; 

• Present in a more upfront way the skills and knowhow that a student can expect to acquire by 
graduating from our Bachelor i Arkæologi; 

• Describe the career prospects for our graduates within the typical job markets for archaeologists 
and heritage practitioners; 

• Explain the overall job prospects of graduates in Archaeology (and SHM), by presenting the 
types of jobs and typical employers; 

• Propose a vision for what archaeology is and why it is not only important, but also useful to 
study the past through an archaeological approach. 

 
 
Næste skridt: 
Bilaget Målrettet rekruttering suppleres med UN’s drøftelser og det beskrives, 
hvordan strategien rent praktisk skal komme ud at ’leve’ 
 
På et kommende UN-møde præsenterer Marcello Mannino UN for det reviderede do-
kument med UN’s input. 
 
Det blev aftalt, at Marcello Mannino undersøger, hvor mange studerende, der 
kommer ind via kvote 2, og om der findes data på, om det har betydning for 
fastholdelsen, hvorvidt man er optaget via kvote1 eller kvote 2. 
 
Afdelingen sender et spørgeskema ud til de færdige bachelorer fra Arkæologi, 
omhandlende forventningerne til studiet. 
 
 
Rekruttering af nye studerende, herunder diversitet i rekrutteringen: UN nedsætter 
en arbejdsgruppe vedr. rekrutteringsstrategien 
I efteråret blev det aftalt, at man skulle arbejde for at rekruttere fra andre områder og 
områder med mere diversitet. Dette kan linkes til drøftelserne ovenfor, og derfor blev 
punktet ikke drøftet yderligere. 
 

 
Revisionsproces for BA Arkæologi, bl.a. som følge af den 5-årige uddannelsesevalu-
ering (inkl. input fra eksterne eksperter) - orientering fra Marcello Mannino 
Det er rundsendt et spørgeskema til underviserne og der sendes snart et spørgeskema 
ud til studerende, som netop har bestået deres BA-uddannelse i arkæologi. Svarene 
vil tages med i revisionsprocessen for uddannelsen. Spørgsmålene er bl.a. udformet 
på baggrund af handleplanerne for uddannelsen. 
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Håndtering af fald i studieintensitet – drøftelse 
Marcello Mannino forklarede, hvad punktet handlede om, og at de seneste data vedr. 
studieintensitet blev trukket under covidd19-nedlukningen.  
Hvis indikatoren er fortsat er gul i den kommende datapakke, skal det håndteres. 
 
 
Følgende punkter udsættes til senere UN-møder 

- Udvidet studiestart  
- Bedre integration mellem linjerne på KA Arkæolgi – drøftelse af forslag til 

stragegier, udarbejdet af Marcello Mannoni 
 
 
7. Meddelelser/Nyt fra (orientering) 
7.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/fagene 
Marcello Mannino orienterede om seneste nyt vedr. nedskæringer og udflytningsre-
formen. Dette vil påvirke alle afdelingens uddannelser. 
 
Der er endnu ikke meldt retningslinjer ud fra ministeriet vedr. forårets undervisning. 
Den nyeste information kan findes på hjemmesiden. 
 
Der laves et arrangement vedr. projektorienteret forløb i slutningen af februar/be-
gyndelsen af marts. 
 
 
7.2 Meddelelser / nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentanter 
Referat fra seneste SN-møde er tilgængeligt på hjemmesiden. 

 
7.3 Meddelelser/nyt fra de studerende 
Der var ikke nogen nyheder fra de studerende 
 
7.4 Meddelelser / nyt fra studievejledere 
Den ene studievejleder på Moesgaard, Nanna, holder vejledningsmøder i F22 på 
zoom, da hun er på udveksling. Dvs. at 1 af 3 træffetider om ugen holdes online 
 
Studievejledningen orienterede ligeledes om en ny proces for specialer, herunder se-
neste nyt vedr. opgaveformulering for 2. og 3. prøveforsøg. 
 
Der arbejdes på at lave en plan for studievejledningens arrangementer i forårsseme-
stret. 
  

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/kultur-og-samfund/
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7.5 Meddelelser / nyt fra Arts studier 
Trine Andersen orienterede om nyhederne fra januar måneds Nyhedsbrev fra Arts Studier 
som findes på underviserportalen. 

Nyhederne omhandlede: 

• Udvekslingsophold i 2022-2023 
• Turnusplan for uddannelsesevalueringer på Arts 2022-2026 
• Tilmelding til nyheder om Power BI på uddannelsesområdet for ansatte på AU 

UN er velkomne til at kontakte Trine med spørgsmål til nyhedsbrevet (trinebj@au.dk)  

 

Der er mulighed for, at studerende medlemmer fra det afgående UN kan få en udtalelse 
for deres arbejde i nævnet. Ønsker man dette, bedes man sende en mail til trinebj@au.dk 
med navn, fødselsdato samt den periode, man har været medlem af UN. 

 
 
8. Punkter til kommende UN-møder 

Initiativ Tidspunkt Ansvarlig 
Drøftelse af liste med eksterne eksperter (skal 
først indstilles til godkendelse i marts) 
 

Februar 2022 Marcello Mannino 

Periodestudie-fagene på BA Arkæologi 
Referatuddrag:: Marcello Mannino orienterede: Marcello 
har kigget nærmere på tallene, og det visersig, at der er en 
forskel i karaktergivningen over tid. Dette er blevet drøftet 
på afdelingsmødet, og det skal desuden drøftes i forskellige 
fora, så der kan arbejdes på løsninger.  
Opfølgning: UN skal drøfter dette i februar eller marts. 

 

Februar/marts 2022 Marcello Mannino 

Social koordinator: 
Referatuddrag: Marcello Mannino tilføjer UN’s input i doku-
mentet og videregiver dette til instituttet med henblik for at 
få ressourcer til den sociale koordinator. UN vil blive orien-
teret i begyndelsen af 2022. (ref. Nov. 2021) 

 

F22  

Udgravningskurset på BA-arkæologi 
Referatuddrag: Marcello Mannino orienterede om, at han 
arbejder på en strategi for, hvordan man sikrer at de stude-
rende får mere erfaring med udgravning end de har nu. 
Opfølgning: Når strategien er formuleret skal denne drøftes 
på et afdelingsmøde og på UN-møder 

 

2022  

Opfølgning på møde med AL fra Antropologi 
(studiegrupper, instruktortimer) 
 

F22 Marcello Mannino 

Opfølgning på møde med AL fra Historie og 
Klassiske studer (studiegrupper, instruktorti-
mer og integration/samarbejde på KA) 
 

F22 Marcello Mannino 

Skal majmødet omlægges til zoom 
 

April 2022 Marcello Mannino 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/
mailto:trinebj@au.dk
mailto:trinebj@au.dk
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Skal der være UN-møde i august 
 

Maj 2022 Marcello Mannino 

Opfølgning vedr. målrettet rekruttering, Se 
UN-referat 26. januar 2022 
 

F22 Marcello Mannino 

Opfølgning vedr. revision af BA 
 

F22 Marcello Mannino 

Opfølgning vedr. studieintensitet 
 

2022 Marcello Mannino 

Uvidet studiestart  
 

2022 Marcello Mannino 

Bedre integration mellem linjerne på KA 
Arkæolgi – drøftelse af forslag til stragegier, 
udarbejdet af Marcello Mannoni 
 

2022 Marcello Mannino 

 
 
9. Punkter til SN 
UN havde ikke ønsker om punkter, der skal rejses i SN 
 
 
10. Evt. 
Der var intet til punktet Evt. og mødet blev hævet kl. 16 
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