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Studerende: Emilie Bødker (EB næstformand- suppleant i SN), Agnete Steen Mortensen (AGM), Puk Aslaug Willemoes Jensen (PJ), Dikte Reeh Andersen (DRA), Leslie
Freya Höft (LFH), Marius Oskar Engelhorn (MOH)
Studenterstudievejledere: Kenni Hede (KH, SSTV)
Observatører: Kim Behrens Jessen (KBJ, SNUK-referent)
Gæst til og med punkt 4: Kasper Tang Vangkilde

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer
DRA blev valgt.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
3. Opfølgning på godkendt referat
Referatet var godkendt ved rundsendelse. Den nye studenterstudievejleders
fulde navn er Anna Kruse Kieldsen
Opfølgning:
- Power BI kom ikke på dette møde, men kommer på et senere møde.
- Der blev spurgt ind til de nye sprogkrav og hvilke problemer det vil give
ift. General og Medical Antropology. Dette blev besvaret.
4. Godkendelse af Studieoversigt og kompetenceprofil fra arbejdsgruppen for BA-TV i Sociologi (Kasper Tang Vangkilde deltager)
Kasper introducerede arbejdsgruppens forslag til det nye reviderede bachelortilvalg. Arbejdsgruppen har udviklet udkastet med henblik på at lave det bedste tilvalg fagligt set uden at tænke på, hvem der skulle undervise på tilvalget,
dvs. personuafhængigt og i princippet også sådan, at undervisere fra de to involverede fag (Antropologi (AN) og Idéhistorie (IH)) et givent år kan undervise på alle kurser. I udgangspunktet er de to første kurser (15-ECTS og 10ECTS) dog tænkt som varetaget af IH, mens det afsluttende 20-ECTS kursus
varetages af AN. Der blev redegjort for, hvorfor vægtningen mellem kvalitativ
og kvantitiv metode er foreslået, som den er, hvilket bl.a. bunder i et forslag
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fra aftagere om at prioritere en klar vægtning og ikke ”sætte sig mellem to
stole” ved at ville sidestille kval. og kvant. fuldstændigt.
KBJ gjorde rede for processen frem mod behandling i studienævnets møde i
november.
UN havde følgende kommentarer:
- Der blev spurgt ind til, om der ikke kan nævnes kvindelige sociologer i opremsningen i introduktionsfaget. Der blev også spurgt til, om det overhovedet er nødvendigt at nævne denne type eksempler i studieordningsteksten.
- Der blev spurgt ind til forudsætningskravet (undervisningsdeltagelse) på
Sociologisk metode og analyse i praksis, og det blev drøftet. Arbejdsgruppen vil genoverveje forudsætningskravet og dets sammenhæng med eksamensformen.
- Der blev spurgt ind til om det på Sociologisk metode og analyse i praksis
bør være obligatorisk at samarbejde med en ekstern samarbejdspartner og
om det kan give problemer for afdelingen at garantere dette hvert år.
Dette var blevet drøftet både i arbejdsgruppen og med aftagere, hvor der
var enighed om, at dette ville være lettere at sikre, hvis tilvalget udbydes
på dansk end på engelsk. Det blev foreslået at formulere det sådan, at den
præcise model for eksternt samarbejde defineres af underviser på Blackboard ved kursusstart hvert år (for at muliggøre fleksibilitet).
- Det blev drøftet, om vægtningen mellem kvalitativ og kvantitativ metode
er klar og fornuftig nok, eller om der er en risiko for, at den læner sig for
meget op af BA-fag på antropologi, som evt. antropologistuderende, der
følger tilvalget, allerede vil have gennemført. Det er vigtigt, at tilvalget bliver et reelt tilbud også til studerende fra antropologi. En lidt stærkere
vinkling af det kvantitative vil skabe en sådan unik profil. Samtidig anerkendes arbejdsgruppens og aftagermødets pointer om ikke at ville for meget i ét kursus.
Vedr. sproget på tilvalget:
- Arbejdsgruppen har været lettere tilbageholdende med at udforme tilvalget på engelsk, da det af internationaliseringsmæssige logistiske grunde vil
kunne medføre, at studerende på 2. sem. ikke vil have fulgt introduktionskurset på 1. sem., hvilket kan give nogle uheldige effekter for både studerende, undervisning og dynamikken ift. f.eks. eksterne samarbejdspartnere. UN anerkendte og drøftede denne problemstilling.
- Aftagere havde ikke formuleret nogen klar holdning til, om et dansksproget eller engelsksproget tilvalg er at foretrække. Der er fordele og ulemper
ved begge dele, måske med en lille fordel mod et dansksproget tilvalg pga.
de lettere eksterne samarbejdsflader.
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Der er didaktiske styrker og svagheder ved begge sprog; et engelsksproget
tilvalg vil være attraktivt for suppleringsstuderende og vil desuden opøve
AU-studerendes akademiske engelsk på BA-niveauet (hvor de også vil
have haft et IV-fag på engelsk tidligere) frem mod en evt. engelsksproget
KA. Modsat kan nogle være hæmmet af sproget, og muligvis vil man se en
lidt lavere søgning fra AU-studerende, hvis det udbydes på engelsk.
Der blev overvejet, om man i en årrække kunne prøve af at have tilvalget
på engelsk. Hvis det så giver for store udfordringer, kan man genoverveje
beslutningen.

UN besluttede følgende:
- UN besluttede efter en grundig diskussion, at argumenterne for at udbyde
tilvalget på engelsk samlet set var større end for at udbyde det på dansk.
UN besluttede derfor, at tilvalget udbydes på engelsk.
5. Evaluering af Studiestart
UN behandlede evalueringen af BA-studiestarten.
- Der blev efterspurgt, om der var lavet evalueringer på KA-studiestarten,
herunder evaluering af Human Security. Der blev overvejet, om man
kunne lave noget lokalt.
- Overordnet set er evalueringen udmærket. Der er dog et vist skisma mellem de kvantitative tal, som er meget gode, og visse af kommentarerne.
Der er dog også kommentarer, der peger på, at der var en bedre balance i
år.
- Nogle af kommentarerne tyder på, at studiestarten stadig kan virke overvældende på de nye studerende, og at aktivitetsniveauet stadig kan opleves som meget intenst.
- Det blev besluttet at tage punktet op igen på næste møde, hvor også
cheftutoren skal inviteres.
6. Godkendelse af mødedatoer i F20
Der var foreslået følgende datoer (1. onsdag i måneden):
- 5/2 kl. 10-12
- 4/3 kl. 10-12
- 1/4 kl. 10-12
- 6/5 kl. 10-12
- 3/6 kl. 10-12
Datoerne blev godkendt.
7. Orientering om Valg på AU
Der blev orienteret om det forestående valg på AU. Der blev gjort opmærksom
på tidsfristerne (opstillingsperiode: 17.-25. okt. kl. 12.00!, Valg: 11.-14. nov. kl.
16.00!). Husk også at valget til UN (ifølge forretningsorden for UN §3) følger
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valget til SN. Det er derfor vigtigt, at valglisterne til SN er lange nok til at
dække UN – med suppleanter.
- De studerende er spændte på om det nye online system kommer til at
virke efter hensigten.
8. Orientering fra afdelingsleder
- Christian Gade erstatter Christian Vium (som herefter er suppleant) i UN.
- Der er uddannelsesevaluering af MA i sundhedsantropologi senere i dag.
9. Orientering fra studievejledningen
- Kommende arrangementer: Karriereveje (28. okt), der er valgfags- og
ITTU-møde d. 31. okt. og en særlig workshop (uge 44 eller 45) om specialeforventninger for 3. sem KA
- Fra dette semester er alle arrangementer fra studievejledningen en del af
timeplaner, hvilket har givet øget deltagelse i arrangement generelt.
10. Orientering fra studerende
- Dikte Reeh Andersen, Leslie Freya Höft og Marius Oskar Engelhorn er de
nye observatører for HS i UN.
11. Orientering fra Arts Studier
- Nyhedsbrev september var udsendt. Der var ingen kommentarer til dette.
12. Nyt fra studienævnet
- Der var ikke videresendt noget i denne omgang
13. Evt.
-

Intet.

Mødet sluttede 12.02

