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Mødedato: 4. dec. 2019 kl. 10.00-12.00 
Mødested: 4215, 032 
Mødeemne: UN-møde Antropologi og Human Security 
 
Deltagere:  
Undervisere: Mads Daugbjerg (MD), Christian Gade (CG), Michael Eilenberg (ME) 
 
Studerende: Agnete Steen Mortensen (ASM), Puk Aslaug Willemoes Jensen (PJ) 
 
Studenterstudievejledere: Anna Kruse Kielsen (AK, SSTV) 
 
Observatører: Annika Pohl Harrison, Kim Behrens Jessen (KBJ, SNUK-referent) 
 
 
Afbud: Cameron Warner, Heather Anne Swanson, Marie Louise Tørring, Emilie Bød-
ker, Dikte Reeh Andersen, Leslie Freya Höft, Marius Oskar Engelhorn, Liselotte Malm-
gart, Terkel Rørkær Sigh,  
 

 Referat 

 
1. Valg af ordstyrer 

MD blev valgt. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 

3. Opfølgning på godkendt referat  
Referatet var godkendt ved rundsendelse. 
- Der var uklarhed i referatet ift. om ”studieturen” og ”hytteturen” var det 

samme. Det blev klarlagt at det var det samme og referatet skal derfor ret-
tes til.  

- Forløbet omkring ændringen af eksamen og dato på Antropologisk analyse 
blev drøftet især med henblik på, hvordan lignende tilfælde kan undgås 
fremadrettet. MD og APH gør videre med dette. 

 
4. Evaluering af studiestart på KA 

UN drøftede studiestarten på kandidatuddannelserne.  
 
For Human Security forelå der en lille rapporten, mens evalueringen af antro-
pologi blev en mundtlig drøftelse med tilbagemeldinger fra de studerende. 
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CG præsenterede evalueringen på HS: 
- Evalueringen blev lavet i forlængelse af drøftelser på UN 
- Overordnet var evaluering god 
- Der blev afholdt en barbequeaften, som var god socialt, men der kunne 

måske gøres mere ift. organiseringen. De studerende så dog ikke dette 
som et problem, da der var fin tilfredshed med arrangementet.  

- Der var ikke tilstrækkelig info og som var sendt ud tidsnok ift. Tropical 
ecosystem, hvilket der skal rettes op på til næste gang. 

 
KA i antropologi 
- De studerende efterspurgte noget mere socialt bl.a. er det vigtigt med no-

get ryste-sammen. Det er vigtigt også at få integreret de, der er kommet 
ind udefra. 

- Fredagsforelæsningerne har været gode, men der måtte gerne være flere 
sociale/faglige arrangementer. 

 
 

5. Status på evaluering af KA i antropologi 
UN vil drøfte evaluering af kandidaten i antropologi både ift. survey undersø-
gelsen, fokusgruppeinterviews og der vil blive kigget på data i Power BI efter 
første fulde gennemløb. 
 
Survey 
- Blev sendt ud lige efter 1. juni. Der var dog kun 12 ud af 42, der havde sva-

ret, hvorfor de kvalitative kommentarer er det mest brugbare 
- Der er mange der har haft stærke stresssymtomer, men samtidig er der 

ikke mange der har brugt 37 timer/uge eller mere. 
 
Fokusgruppeinterview 
- Der var 4 studerende, som deltog i fokugruppeinterviewet 
- Der var tilfredshed med kommunikationen omkring flow gennem studiet 

og tildeling af vejleder 
- Der er et godt socialt miljø, men dem der kommer udefra kan have svært 

ved at komme ind i miljøet og den faglige tradition. 
- De studerende føler sig pressede og det er hårdt- især på 1. semester. Der 

skal derfor overvejes, at retorikken fra faglig side ikke bliver for skarp. 
- Den tidlige tildeling af vejleder stresser. Der overvejes om insirationsmø-

det kan flyttes tilbage før efterårsferien, så det kan afmystificere forvent-
ninger til studieforløbet. 

- Der ser ud til at virke fint, at Analyse er flyttet efter Feltarbejde. Det bør 
dog overvejes en form for debriefing af studerende efter de kommer hjem 
fra Feltarbejde.  

- Der skal måske iværksætte yderligere tiltag som f.eks. workshops, som kan 
hjælpe med til at få de studerende til at aflevere speciale til tiden. 
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Tilbagemeldinger fra studerende 
- Der er for meget fokus på specialet og færdiggørelse af studiet. 
- Der er ingen mulighed for fleksibilitet i uddannelsen. Sker der noget uven-

tet f.eks. personligt eller i forbindelse med Feltarbejde er det næsten ikke 
til at gennemføre uddannelsen. 

- Det er vigtigt, at alle er klar over, at man ikke behøver være klar med sit 
Feltarbejde allerede i 1. sem. Det er også muligt at få på plads indtil midt i 
2. semester. 

- Udskydelse af specialeaflevering er reelt den eneste mulighed for fleksibi-
litet i uddannelsen. 

- Der mangler mulighed for hjælp, når man kommer hjem fra Feltarbejde 
f.eks. i form af mulighed for professionelle samtaler.  

- Der mangler nogle klar rammer for vejledning f.eks. i forbindelse med 
Feltarbejde hen over sommerferien. Der bør afholdes forventningsafstem-
ninger, som måske kan afholdes i regi af studentervejledningen. Der skal 
måske også kigges nærmere på evalueringen af Feltarbejde, når den fore-
ligger. 

 
Power BI 
- Der blev på mødet kigget på nøgletal bl.a. Optag, studieprogression, speci-

fikke eksamener (AAT, Feltarbejde og Speciale) og dimittentledighed. 
 
Opsummering 
- Der er en Gordisk knude at finde et godt studieforløb uden at gå på kom-

promis med nok tid til Feltarbejde og Specialet.  
- Der skal måske kigges på hvordan og hvor meget tid de studerende bru-

ger, og om det hænger sammen med tilbagemeldingerne omkring stress 
og gennemførsel. 

- Det blev aftalt, at der skal afholdes specialeworkshops allerede i foråret 
2020. Dette kunne være for både Antropologi og HS. 

- Der skal overvejes, hvad der skal gøres, når de studerende kommer hjem 
fra feltarbejde. Der skal ses på placeringen og formen af dette. 

 
Det videre forløb 
- Studieordningen af 2017 skal evalueres med inddragelse af alle interessen-

ter (studerende, fagmiljø, administration mv). Evalueringen skal ligge klar 
til slutmarts 2020. Herefter skal der besluttes, hvad der skal gøres f.eks. i 
form af ekstra indsatser eller revidering af studieordningen. 

- MD tager alle kommentarerne med til medarbejdermøder, hvor det drøf-
tes. 

- Det blev aftalt, at MD og APH arbejder videre med evaluering og tager det 
op på kommende møder. 
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6. UN-spørgsmål til forårets undervisningsevaluering (beslutnings-
punkt)  
UN besluttede at forsætte med de hidtidige spørgsmål.  
 

7. Orientering fra afdelingsleder 
- Orientering om status for BATV i sociologi 
- Der afholdes møder med de kommende undervisere på 2. sem. 
- MD og APH kigger på fordelingen af feedback. Dette kommer på næste 

UN-møde. 
 

8. Orientering fra studievejledningen 
- Der har været mange arrangementer i november. 
- Der har været KA-messe med 41 henvendelser (ikke oplæg fra antropologi 

eller arkæologi. 
- Der har været afholdt årgangsmøde med stor opbakning. 
- Der har været noget forvirring omkring information til studerende om-

kring, hvornår de skal begynder feltarbejde. Dette skal koordineres bedre 
fremadrettet. 
 

9. Orientering fra studerende 
- Der er valgt nye repræsentanter til SN og UN. Disse inviteres til næste 

UN-møde. 
 

10. Orientering fra Arts Studier 
- Nyhedsbrev for november var udsendt. 

 
11. Nyt fra studienævnet 

- Der var ikke nogen kommentarer til studienævnets seneste møde. 
  

12. Evt.  

- Intet  
 

Mødet sluttede 11.58 


