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UN-møde den: 26. oktober 2022 kl. 14-16:15 
Mødested: 4215-032  
Uddannelsesnævnsmøde, Afdelingen for Arkæologi og Kulturarvsstudier 
 
Deltagere:  
VIP: Marcello Mannino (forperson), Tom Brughmans, Nick Shepherd, Søren Sindbæk  
 
Studerende: Simone Lykke Skov (næstforperson), Rikke Gaardsted Graversen (ordi-
nært medlem), Sanne Yding Feddersen (suppleant),  Sidsel Hammerstoft Hansen (sup-
pleant), Julie Reinhold Aagaard (suppleant) 
 
Observatører: Line Birk Thraentoft Kristiansen (afdelingskoordinator), Magnus 
Gaarde Neigaard (studenterstudievejleder), Kim Behrens Jessen (UN-sekretær),  
 
Fraværende: Ane Dybkjær (rep. Klassisk arkæologi), 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat (beslutning) 
UN godkendte dagsorden til dagens møde og fulgte op på det godkendte referat fra 
UN-mødet den 28. september 2022 
 
 
2. Politik for diversitet i undervisning og pensum for studerende (drøf-

telse) 
På SN-mødet den 8. juni 2022 blev der samlet op på lokale drøftelser i uddannelses-
nævnene (UN) på IKS i forbindelse med diversitetsproblematikker i undervisning og 
pensum. På baggrund af denne opsamling stillede Studienævnet krav om, at det en-
kelte UN skal udforme en selvstændig politik om diversitet i undervisning og pensum. 
Studienævnet ønsker ikke at diktere, hvad politikken skal indeholde, da den skal ud-
formes til og besluttes af det enkelte UN. Arbejdet med diversitetspolitikken skal fo-
retages i efteråret 2022 til opfølgning i Studienævnet i december 2022. 
 
UN påbegyndte arbejdet med en drøftelse på dagens møde. Følgende blev drøftet:  

- Det er primært på SHM, at der er kurser hvor diversitet er et issue. 
- Der er også fokus på dette i de øvrige uddannelser især i forhold til sociale og 

religiøse forhold i arkæologi. Det ses dog mest i indholdet og pensum til kur-
serne og ikke så meget i studieordningsbeskrivelserne. Det blev drøftet om en 
mindre gruppe skulle se på dette. 

- Inddragelse af flere teoretiske aspekter om diversitet i undervisningen   

https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Kultur_og_Samfund/2022/Referat_studienaevnsmoede_institut_for_kultur_og_samfund_8._juni_2022.pdf
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- Dette blev også drøftet i uddannelsesevalueringen af SHM d. 7. okt, og vil der-
for blive et fokuspunkt fremadrettet (i handleplanen). 

- Diversitet bør især overvejes i periodestudierne, seminar kurserne og IV fag. 
Der skal sikres at der ikke bliver overlap mellem hvad der behandles hvor, så 
de studerende ikke oplever for meget gentagelse. 

 
Følgende emner bør ovevejes: 

- Kulturel diversitet  
- Feminisme 
- Identitet og diversitet 
- Generel overvejelse af evt underliggende normer i litteraturen 
- Multi-species 
- Neurodiversity 

 
Det blev aftalt at en mindre gruppe bestående af Marcello, Nick, Simone og Rikke (og 
muligvis nogle fra klassisk arkæologi – Marcello skriver ud) vil arbejde med dette i 
slut-november-primo december, så der kan meldes tilbage til SN på decembermødet 
(d. 14.).  
 
 
3. Anonymisering af eksaminer (drøftelse og beslutning) 
AL har drøftet UN’s forslag til anonymisering af eksaminer med afdelingens undervi-
sere. Marcello Mannino præsenterede en ny oversigt over forsag til anonymiserede 
kurser. UN drøftede denne og besluttede, at de fleste skriftlige eksaminer på afdelin-
gen, fremover skal anonymiseres. Der vil være enkelte undtagelser, hvilket skyldes til-
rettelæggelsen af undervisningen, så det ikke giver mening. 
Marcello og Line går videre med dette til UVAEKA. 
 
 
 
4. Uddannelsessiderne på web (drøftelse og beslutning) 
Jf. initiativ i handleplan for årlig status 2022, skal uddannelsessiderne (web) gen-
nemgås i UN og eventuelle forslag skal tages videre til de ansvarlige for siderne.  
 
UN tog på mødet en indledende drøftelse af, hvordan siderne kan forbedres. Drøftel-
sen tog udgangspunkt i hjemmesideteksterne samt handleplanen for bacheloruddan-
nelsen i arkæologi og fagrådets input til ændringer. 
 
UN besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe for hver uddannelse (bl.a. Marcello, Si-
mone, Nick), der skal arbejde med forslag til yderligere forbedringerne af hjemmesi-
derne. Simone inddrager fagrådet ift alle uddannelser, mens Marcello involverer un-
derviserne. 
 
Arbejdet skal være færdigt til foråret 2023. 
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5. Periodestudie-fagene på BA Arkæologi (drøftelse) 
UN har tidligere drøftet forskellen i karaktergivning på periodestudiefagene og har 
aftalt at følge op efter en drøftelse på afdelingsmødet. 
Marcello Mannino præsenterede UN for nyeste data for karaktergivning i periodestu-
diefagene. UN drøftede mulige grunde til de eventuelle forskelle og om der er et pro-
blem.  
UN drøftede mulige forslag til, hvordan problemet bedre kan forstås og hvordan der 
evt. kan findes en løsning til at reducere problemet. 
Det blev aftalt, at  

- Marcello vil gå mere i detaljer med karaktergivningen på Periodestudie II, og 
tage dette op i undervisergruppen, så der kan tages en tværgående drøftelse af 
karaktergivning. En mulighed kunne også være at lave underviserne på de pa-
rallelle kurser være interne bedømmere for hinanden. 

- dette skal tages op i forbindelse med kommende studieordningsrevisioner.  
 
 
6. Mødeplan kommende år (beslutningspunkt) 
UN fastlagde mødeplan for F23: 
22. februar kl. 14-16:15 
22. marts kl. 14-16:15 
26. april kl. 14-16:15 
24. maj kl. 14-16:15 
28. juni kl. 14-16:15 
23. august kl. 14-16:15 
 
 
7. Godkendelse og indstilling af studieordningsændringer (beslutnings-

punkt) 
UN behandlede forslag til studieordningsændringer på projektorienteret forløb.  
 
UN godkendte og indstillede forslag til studieordningsændringer til behandling på 
SN-møde i november.  
 
 
 
8. Indstilling af to undervisere til underviserprisen 2023 (beslutnings-

punkt) 
UN drøftede indstilling af egnede kandidater til undervisningsprisen 2023. Der var 
efterspurgt både kvindelige og mandlige kandidater.  
 
UN indstillede to undervisere som egnede kandidater til undervisningsprisen 2023. 
De studerende sender begrundelse for indstilling til Marcello. Kandidaterne indsen-
des af Marcello til SN-sekretæren senest 2. november 2022 på mail lwbj@au.dk.  

mailto:lwbj@au.dk
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9. Evt. IV-fag (drøftelsespunkt) 
UN drøftede IV-fag for næstkommende studieår. De to nuværende IV-fag fastholdes 
og der foreslås ikke nye pt. 
 
 
10. Meddelelser/Nyt fra (orientering) 
10.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/fagene 

• Uddannelsesevalueringsmøde for SHM. Mødet gik rigtig fint og de eksterne 
eksperter var godt tilfredse. Den reviderede og godkendt handleplan vil blive 
præsenteret på decembermødet. 

• Der blev efterlyst studerende til formødet til uddannelsesevalueringen af KA i 
arkæologi. Simone vender tilbage med navne.  

10.2 Meddelelser / nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentanter 
• Referat fra seneste SN-møde er tilgængeligt på hjemmesiden. 

 
10.3 Meddelelser/nyt fra de studerende 

• Resultatet af Valg på AU. Der er både nuværende og nye studerende. 
10.4 Meddelelser / nyt fra studievejledere 

• Intet nyt 
10.5 Meddelelser / nyt fra Arts studier 

• Nyhedsbrev fra Arts Studier findes på underviserportalen. 
 
 

11. Punkter til kommende UN-møder  
Initiativ Tidspunkt Ansvarlig 
Anonymisering af eksaminer (oriente-
ring) 
AL har drøftet UN’s forslag til anonymi-
sering af eksaminer med afdelingens 
undervisere. Drøftelserne præsenteres 
for UN. 
 

Oktober 2022 Marcello Mannino 

   
Uddannelsessiderne på web:  
Skal gennemgås i UN og eventuelle for-
slag skal tages videre til de ansvarlige 
for siderne, jf. handleplaner 2022 
 

Oktober 2022 Marcello Mannino 

Drøftelse af evalueringsspørgsmål til 
undervisningsevaluering: 

November Marcello Man-
nino/UN 

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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Med fokus på spørgsmålet ang. balance 
på uddannelsen (se UN-referat fra sep-
tember 2022) 
Drøftelse af fjernelse af forudsætnings-
krav 
Marcello Mannino præsenterer SNUK’s 
forslag til fjernelse af forudsætningskrav 
på afdelingens kurser samt underviser-
nes input til forslaget. 
UN drøfter forslaget. 
 

November 2022 
2022 

Marcello Mannino 

Revision af feedbackplan 
(se UN-referat fra september 2022) 
 

Efterår/vinter 
2022 

Marcello Mannino 

Opfølgning vedr. studieintensitet 
 

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

Marcello Mannino 

 
 

 
12. Punkter til SN 
UN’s havde ikke nogen nye forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 

 
 
13. Evt. 
Intet  
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