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 ARTS 
AARHUS UNIVERSITET 
 
 

Møde den: 23. februar 2022 kl. 14-16:30 
Mødested: 4215-032 og zoom 
Uddannelsesnævnsmøde, Afdelingen for Arkæologi og Kulturarvsstudier 
 
Deltagere:  
VIP: Marcello Mannino (forperson), Rainer Atzbach (suppleant), Laura McAtackney 
(suppleant)  
 
Studerende: Simone Lykke Skov (medlem og næstforperson), Johan Trap-Godau 
(medlem), Rikke Gaardsted Graversen (medlem) 
 
Observatører: Sidsel Hammerstoft Hansen (suppleant), Sanne Yding Feddersen (sup-
pleant), Julie Munch Thomsen (suppleant) 
 
Lykke Olivia Kjeldsen (studenterstudievejleder), Julie Schultz Pedersen Lorensen (af-
delings, Kim Behrens Jessen (UN-sekretær) 
 
Fraværende: Nick Shepherd (medlem), Søren Sindbæk (medlem), Troels Myrup Kri-
stensen (rep. fra Klassisk Arkæologi), Ane Dybkjær (studerende, ny rep. Klassisk ar-
kæologi), Julie Reinhold Aagaard (studerende, suppleant), Mutia Amelia Febriana (stu-
derende, suppleant) 
 
 

Referat 

 
REFERAT 
 
1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat (beslutning) 
UN godkendte dagsorden til dagens møde med bemærkning om at pkt 8 og 9 blev ud-
skudt til næste møde. 
UN fulgte op på det godkendte referat fra UN-møde d. 26. januar. 
 
Opfølgning på referat fra UN-mødet den 26. januar 2022 v. Marcello Mannino 
Der var ikke noget der skulle følges op på. 
 
2. Opfølgning på konstituering af det nye UN – pr. 1.2. 2022 
VIP-repræsentant og studenterrepræsentant fra Klassisk arkæologi bekræftes. 
 
På det konstituerende UN-møde 26. januar havde UN på Historie og klassiske studier 
endnu ikke haft deres konstituerende møde i det nye UN. Derfor bekræftedes repræ-
sentanterne fra Klassisk Arkæologi officielt på indeværende UN-møde.  
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Repræsentanterne blev: Troels Myrup Kristensen (VIP-repræsentant), og Ane Dyb-
kjær (studenterrepræsentant). Begge var desværre forhindret i at deltage i dagens 
møde. 
 
 
3. Introduktion til nye UN (orientering) 
Kim Behrens Jessen (KBJ) fra Arts Studier (Studienævnsbetjening og uddannelses-
kvalitet -SNUK) gav en introduktion til de af uddannelsesnævnets opgaver, der hæn-
ger sammen med studienævnets opgaver. Baggrunden for introduktionen var, at på 
Arts er studienævnene store og dækker mange uddannelser. Derfor kan SN ikke alene 
stå for alle opgaverne og har delegeret noget af det konkrete arbejde til uddannelses-
nævnene, der har samme paritetsmæssige sammensætning som SN. UN fik derfor en 
introduktion til lovgrundlag og baggrund for SN – og dermed for UN – og til de af 
studienævnets opgaver og arbejdsområder, som uddannelsesnævnet leverer ind til – 
primært inden for kvalitetsområdets processer omkring undervisningsevaluering, år-
lig status og uddannelsesevaluering og omkring opgaven med udarbejdelse af studie-
ordninger.  
UN blev desuden oplyst om retningslinjer vedr. personfølsomme oplysninger, tavs-
hedspligt og habilitet.  
 
 
4. Drøftelse af liste med eksterne eksperter til uddannelsesevaluering 

(drøftelse) 
På UN’s januarmøde blev drøftelserne vedrørende eksterne eksperter til uddannelses-
evalueringen indledt. På baggrund af undervisernes og UN’s input havde Marcello 
Mannino sammensat foreløbige lister med forslag til eksterne eksperter til både KA i 
arkæologi og KA i SHM. Listerne er også blevet drøftet på det seneste afdelingsmøde.  
 
UN drøftede listerne på mødet og især prioriteringsrækkefølgen af forslagene. For ar-
kæologi blev der også drøftet hvor mange eksterne eksperter især aftagere, der vil 
kunne deltage. Marcello går videre med dette. 
 
Marcello tager UN’s kommentarer og prioriteringer med videre. Listerne vil blive ta-
get op igen på næste UN-møde. 
 
 
5. Godkendelse af fagbeskrivelser for valgfag/fag med skiftende emne 

(beslutningspunkt) 
UN behandlede de udsendte fagbeskrivelser for valgfag/fag med skiftende emne for 
næstkommende efterårs- og forårssemester (efterår 2022 og forår 2023). 
UN godkendte fagbeskrivelser til valgfag/fag med skiftende emne med følgende kom-
mentarer: 
 
Kulturhistorisk seminar 1 FARK -ok 
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Kulturhistorisk seminar 1 HARK-ok 
Kulturhistorisk seminar 1 KLARK – der mangler en dansk undertitel, undervises på 
dansk og dermed ikke til udvekslingsstuderende. 
Kulturhistorisk seminar 2 FARK – udbydes også til udvekslingsstuderende 
Kulturhistorisk seminar 2 HARK - ok 
Kulturhistorisk seminar 2 KLARK – undervises på dansk og dermed ikke til udveks-
lingsstuderende. 
Tematisk seminar FARK - ok 
Tematisk seminar HARK – ikke til tompladsstuderende 
Tematisk seminar KLARK - ok 
 
 
6. Orientering om studieordninger/studieordningsændringer efter be-

handling i dekanatet til ikrafttrædelse 1. september indeværende år 
(orientering)  

Prodekanen for uddannelse har behandlet de indkomne forslag til nye studieordnin-
ger og studieordningsændringer. 
På baggrund af dette blev UN orienteret om studieordninger og studieordningsæn-
dringer til ikrafttrædelse 1. september indeværende år. 
 

Uddannelse Fag Fagmiljøets ønske til 
ændring 

Beslutning fra deka-
nat 

BA Arkæologi (2018) Arkæologisk feltprak-
sis  

Udfoldelse af kravene 
til prøveformen under-
visningsdeltagelse, da 
der altid vil være et 
krav om aflevering af 
skriftligt produkt som 
sammenfatter udgrav-
ningens forløb og re-
sultater. Dette er et 
vigtigt element af kur-
set og derfor bør det 
fremgå af studieord-
ningen. 

Godkendt 
 

 
Den godkendte studieordningsændring publiceres og træder i kraft i studieordningen 
1. september.  
 
 
7. Behandling af undervisningsevalueringer fra efterårets undervisning 

(beslutningspunkt) 
UN behandlede undervisningsevalueringer for E21. 
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Evalueringerne var lavet i overensstemmelse med IKS evalueringspolitik: https://stu-
derende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/IKS_Evalueringspoli-
tik.pdf 
  
UN havde følgende kommentarer: 

- Evalueringerne er overordnet set rigtig fine. Enkelte skriftlige opsummerin-
ger var noget korte. Dette vil blive påpeget overfor underviserne.  

- De studerende foretrækker undervisning på Moesgaard og ikke at skulle skifte 
lokation i forløbene. 

- Det fysiske studiemiljø har fået negative kommentarer i næsten alle evalue-
ringer bl.a. ift udluftning i lokaler (pga. corona), hvilket havde stor betydning 
på temperaturen. Afdelingsleder tager dette med til Husudvalget. Rainer hen-
viste i denne sammenhæng til, at der i alle grupperum og undervisningsloka-
ler hænger oplysninger om "Indeklima på Moesgaard” med en henvisning til 
Moesgård Museums "klimanummer", som kan kontakteres, når indeklimaet i 
lokaler og grupperum ønskes justeret.  

- På 3. sem på BA var der eksamensaflevering samtidig med undervisningsfor-
løb. Dette bør genovervejes i planlægningen i fremtiden. 

- Der var forskellige kommentarer til Kulturhistorisk seminar 1 på KA i arkæo-
logi bl.a. sammenhæng mellem undervisning og eksamen, som vil blive taget 
op i undervisningsgruppen for at finde en bedre løsning og balance i dette.   

 
Afdelingsleder udarbejder på baggrund af drøftelserne en evalueringsrapport på afde-
lingsniveau til behandling i studienævnet.  
Evalueringsrapporten sendes senest den 1. marts til studienævnssekretæren via 
denne mail: arts.uddannelseskvalitet@au.dk. 
 
 
8. Orientering om revisionsproces for Bacheloruddannelsen (oriente-

ring) 
Udsat til næste møde. 
 
 
9. Ang. initiativet ’Social koordinator’ (orientering) 
Udsat til næste møde. 
 
 
10. Meddelelser/Nyt fra (orientering) 
10.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/fagene 
-herunder  

• Intet 
 
10.2 Meddelelser / nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentanter 

• Referat fra seneste SN-møde er tilgængeligt på hjemmesiden.  

https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/IKS_Evalueringspolitik.pdf
https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/IKS_Evalueringspolitik.pdf
https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/IKS_Evalueringspolitik.pdf
mailto:arts.uddannelseskvalitet@au.dk
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/kultur-og-samfund/
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o Drøftelse af afleveringstidspunkt for reeksamen i Bachelorprojekt. 
Dette følges der op på. 

o Der er informationsmøde om projektorienteret forløb d. 4. marts. 
 

10.3 Meddelelser/nyt fra de studerende 
• De studerende vil forsøge at genoplive fagrådet og efterspurgte midler til 

snacks og drinks. Julie og Simone blev bedt om at sende oplysninger til 
Marcello. 
 

10.4 Meddelelser / nyt fra studievejledere 
• U-days afholdes fredag d. 25. februar 9-12 i Nobelparken. Søren Sindbæk 

holder oplæg 
• Der er en øgning i henvendelser til studievejledningen 
• De nye regler for ændret problemformulering til 2. og 3. forsøg til speciale 

afføder mange spørgsmål. 
 
 
10.5 Meddelelser / nyt fra Arts studier 

• Nyhedsbrev fra Arts Studier findes på underviserportalen. 
o Tilstedeværelseskravet er også sat ud af kraft i foråret 2022. 
o Studieportalen er opdateret med UN’s nye medlemmer 
o Arts uddannelsesdag afholdes d. 15. marts. Tilmeldingslink findes i ny-

hedsbrevet. 

 
 
11. Punkter til kommende UN-møder 
UN drøftede punkter til kommende UN-møder 
 

Initiativ Tidspunkt Ansvarlig 
Periodestudie-fagene på BA Arkæologi 
Referatuddrag: Marcello Mannino orienterede: Marcello har 
kigget nærmere på tallene, og det visersig, at der er en for-
skel 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. 

 

marts 2022 Marcello Mannino 

Udgravning på KA-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  

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

Marts 2022 Marcello Mannino 

Udvidet studiestart  
 

Marts 2022 Marcello Mannino 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/uddannelsesnaevn/kultur-og-samfund/
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Skal majmødet omlægges til zoom 
 

April 2022 Marcello Mannino 

Fastsættelse af dato for UN-møde i august 
 

Maj 2022 Marcello Mannino 

Opfølgning vedr. studieintensitet 
 

Evt. drøftelse v. årlig 
status i april/maj 

Marcello Mannino 

 
 
12. Punkter til SN 
Ingen punkter 
 
13. Evt.  
Intet 
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