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Mødedato: 3. april 2019 kl. 10.00-12.00 
Mødested: 4215, 032 
Mødeemne: UN-møde Antropologi og Human Security 
 
Deltagere: Mads Daugbjerg (VIP), Michael Eilenberg (VIP), Christian Vium (VIP), Ca-
meron Warner (VIP), Emilie Bødker (studerende - suppleant i SN), Kathrine Bendorff 
Kristensen (studerende), Annika Pohl Harrison (afdelingskoordinator), Kenni Hede 
(studievejleder), Luna Richardt (studievejleder), Theis Holm (studerende HS), Yasmin 
Barwanitz (studerende HS), Gabrielle Lachance (studerende HS), Kim Behrens Jessen 
(SNUK-referent) 
 
Afbud: Heather Anne Swanson, Agnete Steen Mortensen, Terkel Rørkær Sigh, Lise-
lotte Malmgart, Wid Thani, Puk Willemoes Jensen 
 
 Dagsorden 

 
1. Valg af ordstyrer 

Luna blev valgt. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt 
 

3. Opfølgning på godkendt referat  
Referatet var godkendt ved rundsendelse.  
Opfølgning: 
På medarbejdermødet blev der drøftet annonymisering, hvor det blev besluttet 
at forsætte med det på HS og på de to BA forløb, samt på AAT på KA i antro-
pologi. 
På medarbejdermødet gjorde Mads også opmærksom på, at vejledere skal 
være tilgængelige – også selvom de er på feltarbejde. 

 
4. Evaluering af Projektorienteret forløb (værter og studerende) 

UN kiggede på evalueringerne, som ikke gav så meget mening for uddannel-
serne under UN, da evalueringerne her er kørt selvstændigt. Det vil dog være 
en god idé at overveje, om der fremover skal sendes evalueringer ud. Annika 
undersøger, om dette vil ske automatisk fremover, eller om der evt. skal gøres 
noget selvstændigt. 
 
I de generelle evalueringer har værterne efterlyst kontakt med universitetet 
f.eks. halvvejs. Cameron efterspurgte, hvem der i så fald skal stå for dette. UN 
drøftede dette, men besluttede, at der ikke skal gøres mere i første omgang, da 
der ikke er sat ekstra midler af til dette.  
Michael gjorde opmærksom på, at på HS har der været en fin kontakt til vær-
ter og det har aldrig været et problem for værterne at komme i kontakt med 
f.eks. vejleder, hvis det skulle være nødvendigt. 
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5. Status på handleplaner 2018 og optakt til Årlig status 2019 (på maj 

mødet) 
Mads indledte med at rammesætte kvalitetsarbejdet og forklarede, hvordan 
bl.a. handleplanerne og den 5-årige uddannelsesevaluering af BA og KA i an-
tropologi førte til, at flere tiltag var blevet indarbejdet i de nye studieordninger 
for BA i antropologi og KA i HS.  
Masteren i MSA skal uddannelsesevalueres i år. 
UN gennemgik handleplanerne. Frafaldet på 1. år var et af punkterne, som der 
var fokus på, og som vil blive interessant at se på næste gang.  
Studievejlederne forklarede hvilke initiativer, de arbejder med for at ned-
bringe frafald.  
UN drøftede forskellige aspekter af frafald og hvad der evt. skulle gøres frem-
adrettet. Der blev foreslået forskellige tiltag, som vil blive overvejet i forbin-
delse med den kommende årlige status og udarbejdelse af handleplaner. 
 
 

6. Kortlægning af fastholdelsesinitiativer 
Rapport om kortlægning af fastholdelsesinitiativer på 1. studieår var udsendt 
til inspiration. Mads forklarede baggrunden for rapporten.  
UN fremhævede forskellige initiativer, som kunne være interessante at over-
veje. Dette vil blive overvejet i forbindelse med de kommende handleplaner. 

 
 

7. Mødedatoer for E19 
Følgende datoer blev fastlagt: 
- 16/8 kl. 10-12 
- 4/9 kl. 10-12 
- 2/10 kl. 10-12 
- 6/11 kl. 10-12 
- 4/12 kl. 10-12 
- 8/1-2020 kl. 10-12 
 
 

8. Beslutning om førsteårsprøve på BA i antropologi 2019 
UN besluttede, at førsteårsprøven i BA i antropologi 2019 skal indeholde føl-
gende fag: 

- Antropologiens faghistorie og grundbegreber 
- Aktuelle problemstillinger i antropologisk perspektiv 
- Metode I: Det etnografiske håndværk 

I alt 40 ECTS. 
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9. Orientering fra afdelingsleder 
- Ansøgningstal for kvote 2 er på 265 med mere end 115 førsteprioriteter på 

BA i antropologi og på 150 på HS. Behandlingen af ansøgningerne vil ske i 
maj.  
Den motiverede ansøgning vil blive fjernet til næste år, men der er ikke 
fundet en alternativ løsning til at lade dette indgå endnu. 

- Evalueringerne af U-days var rigtig gode. 
- Tilvalget i sociologi skal udarbejdes efter de nye retningslinjer til 2020. 

Processen startes på i slut april med et møde med prodekanen. Prodeka-
nen har spurgt om tilvalget kunne være på engelsk. Der arbejdes med Idé-
historie på, om det er muligt. Det er uvist om tilvalget skal kunne give ad-
gang til KA i antropologi. UN var positive omkring, at tilvalget skulle være 
på engelsk – især hvis det være adgangsgivende til KA’en. 

- Der er ved at blive udpeget en ny professor og lektor. Processen forventes 
afslutet efter sommer. 

- Til kandidatstuderende er der udarbejdet et brev med anbefaling fra afde-
lingen, som de kan tage med til feltstudier. Brevet indeholder også en liste 
over, hvad de er trænet i (bl.a. forskningsetik, GDPR). Der i samme sam-
menhæng udarbejdet en samtyggeerklæring, som alle studerende skal an-
vende ved feltarbejde. 

- Der har været afholdt alumnearrangement med to meget interessante op-
lægsholdere Birgitte Markussen og Irene Quist Mortensen. Der var des-
værre ikke så mange deltagere (ca. 50). 
 

10. Orientering fra studievejledningen 
- Der er ved at blive arrangeret koordineringsmøde i maj. 
- Der er snart semestermøder for 2. og 4. sem. 
- Der var karrierevejearrangement i går. Der var desværre meget få delta-

gere (kun 22). Det var ellers rigtig godt med to alumne oplæg. Der var 
endda en oplægsholder, som havde taget 3 jobopslag med. 

 
11. Orientering fra studerende 

- Der har været problemer med udgivelse af kompendier, som er kommet 
meget sent. Der blev derfor efterspurgt om der er regler eller om der skal 
laves nogen. Der var også et spørgsmål omkring mængden af pensum, som 
de studerende selv skal kopiere. Der blev også drøftet om hvornår seme-
sterhylderne kan være klar. Det blev besluttet, at det skal op på næste 
møde. 

- Fagrådet ønsker igen at drøfte Studium Generale. Det blev besluttet at 
tage dette op på mødet i august i forbindelse med evalueringerne.  

- Der er udsendt survey til tidligere instruktorer. Det kunne være interes-
sant at tage det op som et punkt inden sommerferien. Her kunne Anders 
Sybrandt eller Maria Louw deltage. 
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12. Orientering fra Arts Studier 

- Der blev uddelt nyhedsbrev for april bl.a. med et notat om bedømmelse af 
portfolioeksamen. Der var stor tilfredshed med notatet, som blev efter-
spurgt digitalt. Kim sender ud med referatet. Der blev besluttet, at portfo-
lio skal op som et punkt på et kommende møde.  
 

13. Nyt fra studienævnet 
Referatet er tilgængelige på hjemmesiden. 
  

14. Evt.  

- Intet.  
 

Mødet sluttede 12.09 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/kultur-og-samfund/

