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Mødedato: 6. juni 2019 kl. 10.00-12.00
Mødested: 4215, 032
Mødeemne: UN-møde Antropologi og Human Security
Deltagere: Mads Daugbjerg (VIP), Heather Anne Swanson (VIP), Cameron Warner
(VIP), Christian Vium (VIP), Emilie Bødker (studerende - suppleant i SN), Annika Pohl
Harrison (afdelingskoordinator), Kenni Hede (studievejleder), Luna Richardt (SSTV),
Terkel Rørkær Sigh, Kim Behrens Jessen (SNUK-referent)
Afbud: Marie Louise Tørring, Puk Aslaug Willemoes Jensen, Liselotte Malmgart

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer
Cameron blev valgt.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af nyt pkt. 7.
3. Opfølgning på godkendt referat
Referatet var godkendt ved rundsendelse.
Opfølgning:
- HS burde ikke anvende deres egen kontrakt til Projektorienteret forløb
men derimod den fælles Arts udgave. Dette vil blive ændret fremover.
Dette vil også sikre evalueringen af forløbet fremover.
- Kompendieproblematikken er endnu ikke drøftet i medarbejdergruppen.
Mads følger op på politikken og implementeringen af denne inden semesterstart.
4. Godkendelse af handleplaner
Udkast til handleplaner var udsendt. UN havde mindre kommentarer til disse,
som vil blive indarbejdet og derefter sendt til SN til indstilling.
BA:
- Det blev aftalt, at 2. sem skal indledes med et opstartsmøde, hvor underviserne på Studium generale og Regionale temaer fortæller om semesteropbygningen og sammenhængen mellem de to forløb.
KA i Antropologi:
- Førsteårsfrafald blev drøftet i relation til det nye 3-årige retskrav. Det forventes, at det vil give større udsving i optag, men formentlig give mere afklarede studerende og dermed reduceret frafald.
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-

Der skal gøres noget konkret ift. branding af de studerende. Det blev foreslået om man kiggede på, hvordan arbejdssituationen på lidt længere sigt
er for på den måde at give et klarere billede for de studerende/nye kandidater om deres mulige karriereveje. Studenterstudievejlederne gjorde opmærksom på, at Arts Karriere har forskellige oversigter og opgørelser,
som kan anvendes til dette. Den ansatte AC, som skal arbejde med dette
område, skal gøres opmærksom på dette, så det sikres, at dette inddrages.

KA i Human security:
- Det overvejes om og hvordan evalueringen af kurserne på ST kan knyttes
tættere til den almindelige praksis. Der skal i det hele taget arbejdes med
synergien mellem ARTS og ST kurserne. Der skal dog anvendes en del ressourcer på dette, hvilket der ikke nødvendigvis er til stede.
- Der skulle justeres på beskrivelsen af Relation til arbejdsmarkedet, da de
udenlandske studerende ikke opgøres i tallene.
Mads og Annika retter handleplanerne til og så indsendes de til studienævnet.
5. Godkendelse af program for Studiestart
Udkast til programmet for Studiestart samt evalueringen fra sidste år var udsendt.
UN havde forskellige kommentarer og forslag til ændringer, som vil blive overleveret til cheftutoren, så det kan blive rettet til. Annika sørger for dette.
Herudover blev programmerne (BA og KA) godkendt.
6. Drøftelse af kønspraksis/-repræsentationsproblematik
Der har været en undersøgelse blandt de ansatte i forhold til bl.a. forskningsansøgninger, bevillinger, farvorisering mv., hvor der ikke har kunne påvises
nogen problematik, bortset måske en lille vægt for kvinder. Der kunne dog
overvejes om der er andre skævvridninger ift. minoritetsgrupper, hvilker dog
ikke pt. er en del af spørgsmålet.
Der var bred enighed om, at det er vigtigt at have en løbende fokus på området
og drøftelse af dette. Da studienævnet har udskudt punktet til en gang i E19,
og da UN ikke aktuelt havde noget konkret, hvilket studievejlederne heller
ikke har hørt om, besluttede UN derfor at udskyde en større drøftelse af dette
til senere i efteråret (f.eks. mødet i sep.).
7. Drøftelse af sprog på tilvalget i Sociologi
UN drøftede, hvilket sprog tilvalget burde udbydes på fremadrettet. Fordele og
ulemper blev overvejet. UN havde ikke nogen klar holdning til dette. Mads fik
derfor mandat til at gå videre med dette.
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8. Orientering fra afdelingsleder
- Nye tal for specialeaflevering er desværre ikke imponerende (Antro 44%
og HS 50 %).
- Der er ansættelsesproces for instruktorer i øjeblikket.
- Husudvalget er i færd med at påpege problemer med indeklimaet.
- Der er fokus på evalueringsprocessen på institutniveau og i studienævnet.
- Der har været møde med censorformandskabet om specielt Specialet og
især længden af dette. Der vil derfor måske skulle gøres noget på dette
område.
- Der har været behandlet kvote 2 ansøgninger, hvor 108 er blevet prioriteret.
9. Orientering fra studievejledningen
- Den kommer en barselsvikar for Luna fra september.
- Der har været afholdt årgangsmøde for 4. sem. med fokus på Bachelorprojekt, hvilket virkede til at være gået godt.
- Der har været årgangsmøde for 2. sem på KA med fokus på overgang til 3.
sem. (og mellem semestrene generelt).
10. Orientering fra studerende
- Der var ikke noget nyt.
11. Orientering fra Arts Studier
- Nyhedsbrev for juni vil blive rundsendt.
12. Nyt fra studienævnet
Der var ingen kommentarer til referatet fra sidste møde.
13. Evt.
-

Intet.

Mødet sluttede 12.04

