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Mødedato: 6. nov. 2019 kl. 10.00-12.00 
Mødested: 4215, 032 
Mødeemne: UN-møde Antropologi og Human Security 
 
Deltagere:  
Undervisere: Mads Daugbjerg (MD), Cameron Warner (CW), Christian Gade (CG), 
Heather Anne Swanson (HS), Marie Louise Tørring (MLT), 
 
Studerende: Emilie Bødker (EB næstformand- suppleant i SN), Agnete Steen Morten-
sen (ASM), Puk Aslaug Willemoes Jensen (PJ), Dikte Reeh Andersen (DRA), Leslie 
Freya Höft (LFH), Marius Oskar Engelhorn (MOH), Christina Lerche Johnsen (CLJ), 
Rebekka Andrea Juel Lausen (RL) 
 
Studenterstudievejledere: Anna Kruse Kielsen (AK, SSTV) 
 
Observatører: Annika Pohl Harrison, Trine Schouborg, Kim Behrens Jessen (KBJ, 
SNUK-referent) 
 
Gæst til og med punkt 4: Cheftutor Christian Bødker Gantzel 
 
Afbud: Liselotte Malmgart, Terkel Rørkær Sigh,  
 

 Referat 

 
1. Valg af ordstyrer 

ASM blev valgt. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 

3. Opfølgning på godkendt referat  
Referatet var godkendt ved rundsendelse. 
- Der var ingen opfølgning. 

 
4. Evaluering af Studiestart (deltagelse af cheftutor) 

UN drøftede evalueringen af studiestarten for BA. Cheftutor Christian Bødker 
Gantzel deltog i drøftelsen for at sikre bedst mulig overlevering til den kom-
mende studiestart. 
 
Der var følgende forslag til forbedringer: 
- Der bør være 2 cheftutorer, da det er et stort arbejde. Det fungerede ok 

med færre tutorer i år, men man bør sikre at ca. 20 tutorer, som er enga-
gerede, er fint. 

- Der var visse problemer med IT introduktionen 
- Studenterstudievejledning kan måske sprede aktiviteter mere ud over 

flere uger. 
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- På samme måde kunne der være sociale aktiviteter i de efterfølgende uger, 
for ikke at have et for pakket program. Studieturen er af samme årsag flyt-
tet til senere på efteråret. 

- Det kan være, at hytteturen ikke får tilskud fremover, hvorfor den vil blive 
dyrere ift selvbetaling. Der blev udtrykt, at det muligvis vil blive for dyrt, 
hvilket vil være ærgerligt, da det har en rigtig god effekt socialt set. Det vil 
dog være bedre at bibeholde studieturen frem for hytteturen.   
 

5. Godkendelse af Studieoversigt og kompetenceprofil fra arbejds-
gruppen for BA-TV i Sociologi  
Arbejdsgruppen havde revideret udkastet til studieordning for det nye BATV i 
henhold til UN’s kommentarer fra sidste møde bl.a. i forhold til at udbuds-
sproget bliver engelsk og større vægtning mod kvantitative metoder.  
UN var tilfredse med ændringerne og besluttede at indstille forslaget til Stu-
dienævnet (med mindre tilføjelser og småændringer). 
 

6. Opsamling på uddannelsesevalueringsmøde MSA 
Marie Louise Tørring og Mads Daugbjerg gav en status på uddannelsesevalue-
ringen. 
- Generelt en positiv evaluering. 
- De studerende, der deltog i evalueringen, var delte i deres holdninger, bl.a. 

at de synes uddannelsen var meget arbejdeskrævende, hvorfor der var for-
skellige forslag til ændringer bl.a. ift strukturen. 

- Der var også en hel del gode forslag og visioner til udvikling af uddannel-
sen, hvilket kan tages med i det videre arbejde. 
 
 

7. Studieordningsændringer 
Der var foreslået to mindre ændringer i KA Antropologi studieordningen: 

o Ændring af eksamensform, Antropologi som profession fra en mundt-
lig eksamen til f.eks. undervisningsdeltagelse (ordinær) 

o Fjernelse af bedømmelseskriterium for specialer, der omhandler tids-
faktoren: (faglig mål 7, ”inden for en afgrænset tidsramme” fjernes; 
kriterium for målopfyldelse ”inden for en given tidsramme” fjernes) 

 
UN drøftede forslagene med følgende kommentarer:  
Antropologi som profession: 
- De studerende var ikke vilde med at fjerne den mundtlige eksamen på An-

tropologi som profession, da det så kun vil være én mundtlig eksamen til-
bage. Det er også en fordel for internationale studerende, som aldrig har 
haft mundtlig eksamen, som får afprøvet det i denne eksamen. Dette blev 
bakket op af undervisere. 

- UN besluttede derfor ikke at indstille dette i øjeblikket. 
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Speciale: 
- Der blev fremført, at bedømmelseskriteriet i den engelske udgave har en 

anden og mere positiv konnotation, som faktisk er en beskyttelse af de 
studerende. Det blev derfor foreslået, om der skulle arbejdes med en mere 
positiv vinkel af bedømmelseskriteriet.  

- UN besluttede at indstille til, at bedømmelseskriteriet blev fjernet på både 
KA i Antropologi og Human Security. Og så arbejde med at finde en bedre 
formulering fremadrettet. 

 
8. Status på KA i antropologi 

Punktet blev udskudt til næste møde. 
 

9. Studiestartsprøve på kandidatuddannelser 
Det er blevet muligt at indføre studiestartsprøve på kandidatuddannelserne. 
Den enkelte uddannelse kan for optaget 2020 vælge en af følgende tre model-
ler: 
1. Ingen studiestartsprøve 
2. En digital udgave, der håndteres af Arts Studier 
3. Rammerne for prøven kan være som de gældende på BA-uddannelserne. 

Hver uddannelses vælger, hvilken disciplin studiestartsprøven skal til-
knyttes samt hvilken prøveform, der skal bruges. Prøveformerne på BA-
uddannelsernes studiestartsprøve er aktuelt undervisningsdeltagelse, 
skriftlig aflevering i Black Board eller Digital Eksamen.  

 
Uddannelsesnævnet var blevet bedt om, hvilken af de tre modeller, der ønskes 
for afdelingens KA-uddannelser. 
 
UN besluttede at anvende mulighed 3 på både KA i antropologi og Human Se-
curity. 

 
10. Status på Valg på AU 

- De studerende gav en status på valget. Der var indsendt en valgliste til ti-
den. Der bliver fredsvalg, så PJ bliver det nye medlem af studienævnet og 
med en fordeling mellem uddannelserne til de øvrige pladser i UN.   

 
11. Orientering fra afdelingsleder 

- Der afholdes inspirationsdag senere i dag for 1. sem. KA. 
- Der er blevet afholdet fokusgruppeinterview med to nyuddannede og 2 på 

3. sem. om den nye kandidatstudieordning på antropologi. Indholdet vil 
blive præsenteret nærmere på næste UN-møde.  

- MD skal mødes med Prodekanen i næste uge om survey-undersøgelserne 
på KA. Der må meget gerne være en studerende, som deltager i dette 
møde, hvilket kan meldes ind til MD. 

- Der arbejdes med at finde specialevejledere til alle nye.  
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- Der er igangsat en proces for nye IV-fag. De nuværende forsætter dog fo-
reløbig ind i E20 og F21. 
 

12. Orientering fra studievejledningen 
- Der er afholdt studiepraktik for 43 gymnasieelever i uge 43 med stor suc-

ces. Evalueringerne kommer senere. 
- Der er afholdt møde om udvekslingsmuligheder på 3. år (ITTU) af BA. 
- Der er afholdt karriereveje for Antropologi. Der blev efterspurgt, om der 

kunne være en Ph.D studerende fremadrettet. 
- Der afholdes forventningsafstemning for specialestuderende. Der blev 

spurgt til, om vejledere var en del af dette. Der blev aftalt, at dette kunne 
blive et punkt på et kommende møde. 
 

13. Orientering fra studerende 
- Der blev efterspurgt, hvornår feltarbejdet bliver evalueret. Dette skal på et 

kommende møde. 
- Eksamen og dato på Antropologisk analyse blev ændret i løbet af semeste-

ret. Dette vil blive fulgt op på. 
 

14. Orientering fra Arts Studier 
- Nyhedsbrev oktober var udsendt samt en invitation til et karrierearrange-

ment på Arts. 
 

15. Nyt fra studienævnet 
- Der foreligger nu en engelsk udgave af evalueringspolitikken. Der blev 

spurgt til, hvordan der vil blive gået videre, hvilket kort blev forklaret. Der 
blev aftalt at tage det op på næste møde. 

- Der er blevet arbejdet med AU’s strategi, hvor der var utilfredshed med at 
studienævnene ikke var inkluderet i høringen. 

  
16. Evt.  

- Der blev foreslået om der kan sættes tidsintervaller på punkterne i 
dagsorden fremover.  

 

Mødet sluttede 12.05 


