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UN-møde den: 24. august 2022 kl. 14-16:15 
Mødested: 4215-032  
Uddannelsesnævnsmøde, Afdelingen for Arkæologi og Kulturarvsstudier 
 
Deltagere:  
VIP: Marcello Mannino (forperson), Troels Myrup Kristensen (VIP-rep. fra Klassisk 
Arkæologi), Nick Shepherd (VIP-medlem), Søren Sindbæk (VIP-medlem) 
 
Studerende: Johan Trap-Godau (ordinært medlem), Julie Munk Thomsen (suppleant 
for Rikke Gaardsted Graversen på dette møde),  
Sidsel Hammerstoft Hansen (suppleant), Sanne Yding Feddersen (suppleant), 
 
Observatører: Line Birk Thraentoft Kristiansen (afdelingskoordinator), Lykke Olivia 
Kjeldsen (studenterstudievejleder), Trine Andersen (UN-sekretær),  
 
Fraværende: Ane Dybkjær (studerende, rep. Klassisk arkæologi), Rikke Gaardsted 
Graversen (ordinært medlem), Julie Reinhold Aagaard (suppleant), Simone Lykke 
Skov (studerende, næstforperson) 
 
 
 
 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat (beslutning) 
UN godkendte dagsordenen til dagens møde. Der var ikke opfølgende punkter til det 
godkendte referat fra UN-mødet den 22. juni 2022 
 
 
2. Proces for studieordningsændringer (orientering) 
I foråret blev processen for nye studieordninger og ændringer hertil sat i gang i ud-
dannelsesnævnene. Uddannelsesnævnene har stadig mulighed for at indmelde øn-
sker om ændringer til eksisterende studieordninger. Dette kræver jf. uddannelsesef-
tersynet, at studieordningen har haft et fuldt gennemløb. Der kan ved en studieord-
ningsændring kun være tale om mindre ændringer, og det er ved en hver ændring vig-
tigt at relatere ændringen til uddannelsen som helhed. Ændringer inden en studie-
ordnings fulde gennemløb kan kun gennemføres, hvis der er tale om deciderede fejl, 
som bør rettes af hensyn til de studerendes retssikkerhed.  
Forslag til studieordningsændringer behandles i: 
- UN i oktober og UN indstiller til godkendelse i SN, osm behandler ændringerne i 
november. SN indstiller til godkendelse i dekanatet, som behandler forslagene til æn-
dringer i januar. 
Godkendte studieordningsændringer træder i kraft i studieordningen pr 01.09.2023 
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UN har tidligere indstillet følgende ændringer som blev afvist grundet mangel på 
fuldt gennemløb:  

- Kandidatuddannelsen i arkæologi, 2019: Kulturhistorisk seminar: Fjernelse 
af beskrivelse af, at eksamenssynopsen skal tage udgangspunkt i opgavesam-
lingen som er lavet i undervisningen 

- Kandidatuddannelsen i arkæologi, 2019: Projektorienteret forløb: Ønske om 
præcisering af teksten "Samlet omfatter det projektorienterede forløb med 
specialeforberedende elementer 820 timer", så de studerende kan se, hvor 
længe de skal være i praktikken (ca. 518 timer) 

 
Marcello Mannino orienterede derudover om ønsker til ændringer i Naturvidenskab i 
Arkæologien 2, og opfordrede studerende og undervisere til at melde evt. ønskede 
studieordningsændringer ind til ham. 
 
UN aftalte at gå videre med ovennævnte tre ændringer. 
 
Opfølgning: Marcello Mannino udfylder ændringsskabeloner tilsendt fra SNUK. 
UN behandler de udfyldte skabeloner på oktobermødet.  
 
 
3. Fjernelse af forudsætningskrav 
Jf. aftale på UN-mødet i juni præsenterede Marcello Mannino en oversigt over alle de 
fag på afdelingen, der har forudsætningskrav. 
 
Et UN medlem nævnte, at forudsætningskrav er godt, når det er en hjælp ift. eksa-
menssituationen. En anden holdning var, at fjernelse af forudsætningskrav kan på-
virke det didaktiske grundlag i bestemte kurser og for eksamen. 
 
UN havde ikke yderligere kommentarer til punktet. Arbejdet med fjernelse af forud-
sætningskrav vil pågå i efteråret 2022. 
 
 
4. Anonymisering af eksaminer 
De studerende i UN havde ønsket at drøfte muligheden for at anonymisere flere eksa-
miner på afdelingen, og derfor var punktet dagsordenssat. 
 
De studerende præsenterede deres forslag til eksaminer, der kan anonymiseres, med 
forbehold for der for enkelte af disse muligvis gælder, at det ikke vil give mening at 
anonymisere (særligt portfolioeksamen). UN havde modtaget listen som mødebilag. 
 
UN drøftede listen og Marcello Mannino vil eftter UN-ødet drøfte den med relevante 
undervisere på afdelingen. 
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Opfølgning: Marcello Mannino drøfter listen med forslag til anonymiserede eksa-
miner med underviserne og orienterer UN på næstkommende møde. 
 
   
5. Valg til UN/SN (drøftelse og beslutning)  
Marcello Mannino orienterede om valg på AU i efteråret 2022, og UN diskuterede, 
hvad der kan sættes i gang ift. rekruttering blandt studerende. Marcello Mannino 
præsenterede mulige rekrutteringsinitiativer. 
 
Beslutning 
På septembermødet vil UN beslutte, hvem der skal være ansvarlig for opstillingsli-
sterne. 
 
 
6. Mødeplanlægning efterår 2022 (beslutningspunkt) 
Beslutning 
UN besluttede følgende mødetidspunkter for E22: 
 

• 28. september kl. 14-16:15 
• 26. oktober kl.- 14-16:15 
• 23. november kl. 14-16:15 
• 14. december kl. 9-11:15 
• 25. januar kl. 11-13:15 (nye og gamle medlemmer af UN) 

 
Trine Andersen indkalder til møderne via Outlookkalenderen. 
 
 
7. Orientering og drøftelse ang. uddannelsesevalueringerne på KA 

Sustainable Heritage Management og KA Arkæologi 
AL skulle give status på begge uddannelsesevalueringer, og UN skulle drøfte og give 
input til evalueringsarbejdet. Som mødebilag havde UN fået tilsendt førsteudkastet til 
evalueringsrapporterne. 
 
Marcello Mannino indledte med at opfordre de studerende og underviserne til at bi-
drage til arbejdet med at finde studerende, der kan deltage i formødet til uddannel-
sesevalueringen for KA Arkæologi. 
 
KA Arkæologi 
Marcello Mannino gennemgik hovedpointer fra rapporten delpolitik for delpolitik og 
fremhævdede særlige punkter, hvor UN’s input ønskes. UN havde mulighed for at 
kommentere og komme med input til rapporten og til de fremhævede punkter: 
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Der skal skrives et afsnit om, hvordan KA Arkæologi på AU adskiller sig fra den til-
svarende uddannelse på KU. UN drøftede forskellene og kom med input til, hvordan 
disse kan fremhæves i rapporten. 
 
Et UN-medlem udtrykte bekymring for, hvordan Klassisk Arkæologis rolle er beskre-
vet i rapporten. Dette blev drøftet, og det blev foreslået, at Klassisk Arkæologis andre 
forsknings- og undervisningselementer inkluderes i rapporten.  
Det blev aftalt, at UN-medlemmerne sender kommentarer til Marcello Mannino ang. 
hvordan Klassisk Arkæologis rolle beskrives i rapporten.  
 
Studievejledningen foreslog at skrive lidt mere ang. alumne- og karriereområdet samt 
ressourcer forbundet med dette. 
 
Marcello Mannino opfordrede UN’s medlemmer til at sende skriftlige input til rap-
porten, hvis de efter mødet finder det relevant. 
 
UN havde ikke yderligere kommentarer til rapporten. 
 
 
KA Sustainable Heritage Management 
Nick Shepherd gennemgik hovedpointer i rapporterne og UN havde mulighed for at 
kommentere og komme med input. 
 
Det blev drøftet, hvordan rapporten skal forholde sig til fremtidig undervisersam-
mensætning på uddannelsen. 
 
Det blev nævnt, at afsnittet ang. integrationen med KA Arkæologi og med hele afde-
lingen gerne må gøres mere specifikt. UN drøftede i den forbindelse konkrete initiati-
ver, som kan igangsættes. 
 
UN aftalte, at nogle studerende fra KA SHM skal have mulighed for at kommentere 
på rapporten. Nick Shepherd sikrer dette. 
 
 
8. Meddelelser/Nyt fra (orientering) 
8.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/fagene 
Marcello Mannino orienterede om den nye arbejdstidsaftale og konsekvenserne heraf 
ift. vejledning, feedback etc. 
 
Marcello Mannino orienterede om, hvilke to kurser afdelingen planlægger med at ud-
byde på AU Summer University.  
 
8.2 Meddelelser / nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentanter 
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Referat fra seneste SN-møde er tilgængeligt på hjemmesiden. Derudover var der ikke 
nyheder til dette punkt. 

 
8.3 Meddelelser/nyt fra de studerende 
Der var ingen meddelelser fra de studerende. 
 
8.4 Meddelelser / nyt fra studievejledere 
Der er ansat en ny studenterstudievejleder. Studenterstudievejlederne vil skiftes til at 
deltage i UN-møderne. 
 
Studievejledningen orienterede om afholdte og kommende arrangementer, herunder 
arrangementer for nye BA-studerende, studiepraktik og semestermøder. 
 
 
8.5 Meddelelser / nyt fra Arts studier 
Trine Andersen orienterede om august måneds nyheder i Nyhedsbrev fra Arts Studier 
som findes på underviserportalen. Overskrifterne på nyhederne er: 

• ARTS indfører generelt adgangskrav om engelsk B til alle kandidatuddan-
nelser fra 2024 

• Ny studiestartsside på Studieportalen 
• Indmeldelse af Summer university udbud til 2023 

 
 

9. Punkter til kommende UN-møder 
UN drøftede listen med punkter til kommende UN-møder og justerede (se rød mar-
kering). UN havde ikke yderligere forslag til dagsordenen. 
 

Initiativ Tidspunkt Ansvarlig 
Udvidet studiestart: Marcello Mannino 
har undersøgt muligheden for at holde 
mentorsamtaler 1 gang om året på 
bacheloruddannelsen – dog 2 gange det 
første studieår.  
Marcello Mannino præsenteret ligeledes 
UN for de input, han har fået på det 
seneste afdelingsmøde  
 

August 2022 
Efterår 2022 

Marcello Mannino 

Opfølgning vedr. diversitet og kontakt 
til gymnasier 

September 2022 Marcello Mannino 

opfølgning vedr. målrettet rekrutte-
ring, (se også UN-referat 26. januar 
2022 og juni 2022):  

Efterår 2022 Marcello Mannino 

Periodestudie-fagene på BA Arkæologi 
Referatuddrag: Marcello Mannino ori-
enterede: Marcello har kigget nærmere 

Efterår 2022 Marcello Mannino 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/kultur-og-samfund/
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/
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på tallene, og det visersig, at der er en 
forskel i karaktergivningen over tid. 
Dette er blevet drøftet på afdelingsmø-
det, og det skal desuden drøftes i for-
skellige fora, så der kan arbejdes på løs-
ninger.  
 
Opfølgning vedr. studieintensitet 
 

Drøftes v. årlig 
status i april/maj 
forår 2024, hvor 
der næste gang er 
nye data   

Marcello Mannino 

 
 
10. Punkter til SN 
 
UN havde ikke punkter som ønskes behandlet i SN. 

SN-mø-
der  

Emne Status 

   

   

 
 
11. Evt. 
Der var ikke punkter til eventuelt og mødet blev afsluttet. 
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