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Mødedato: 6. marts 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), Annika Pohl Harrison (afdelingskoordinator), Kenni Hede (stu-
dievejleder), Agnete Steen Mortensen (studerende), Wid Thani (studerende), Emilie 
Bødker (studerende - suppleant i SN), Puk Willemoes Jensen (studerende), Kim Beh-
rens Jessen (SNUK-referent) 
 
Afbud: Heather Anne Swanson, Luna Richardt, Terkel Rørkær Sigh, Liselotte Malm-
gart. 
 

 Dagsorden 

 
1. Valg af ordstyrer 

Mads blev valgt. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt 
 

3. Opfølgning på godkendt referat  
Referatet var godkendt ved rundsendelse.  
Opfølgning: 
UN gav på sidste møde undervisersiden mulighed for at finde 2 suppleanter, 
hvilket endnu ikke er blevet helt afklaret. Det er tanken, at der findes en sup-
pleant for hver af de tre medlemmer ud over Mads. Disse bliver meldt ud, når 
de er fundet. Til dette møde deltog Michael Eilenberg som ad-hoc suppleant 
(for Heather Swanson). 
 

4. Opsamling på forsøg med anonymisering 
Der blev runddelt forskellige skriftlige tilbagemeldinger, både fra undervisere 
og studerende, som blev gennemgået. 
 
De studerende på Human Security havde lavet en rundspørge gennem studen-
terkomiteen. De studerende er meget positive over for anonymisering (inter-
nationale studerende er vant til det), og der har ikke været nogen problemer. 
 
De studerende på BA i antropologi (Antropologisk analyse) havde udsendt 7 
spørgsmål, som gav 32 tilbagemeldinger. Der var generelt en positiv tilbage-
melding på anonymisering, men der blev påpeget, at det ikke gav mulighed for 
at få vejledning/råd af underviser inden eksamen. Dette har dog ikke været en 
del af eksamensformen. Der er ingen, der mener, at anonymiseringen har haft 
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indflydelse på karakteren, og der har ikke været nogen problemer. Der har væ-
ret mulighed for feedback efter karaktergivning, hvilket har fungeret ok. Over-
ordnet set er flertallet positive overfor, at der for fremtiden arbejdes med ano-
nymiserede eksamener. 
 
Underviserne på Human Security var overordnet set tilfredse med forsøget, da 
der ikke har været nogen problemer eller særlige udfordringer af nogen art. 
Det kan derfor fint køres med anonymisering fremover. 
 
På Antropologisk analyse er der delte meninger blandet underviserne om, 
hvordan forsøget har virket og om anonymisering bør forsætte.  
 
Samlet konklusion: 
De fleste tilbagemeldinger tyder på overordnet tilfredshed med forsøget. I den 
nye BA studieordning er eksamensformen i Aktuelle problemstillinger i antro-
pologisk perspektiv (1. sem) og Studium Generale (2. sem) en bunden hjem-
meopgave. Det blev besluttet at anonymisere eksamen i begge BA-forløb og 
også forsætte anonymisering på Core Concepts på Human Security.  
Om det også skal afprøves på KA’en (AAT-kurset) tager Mads med på næste 
medarbejdermøde. 
 

5. Valg af spørgsmål til Digital evaluering 
UN ønskede at tilføje følgende spørgsmål til den digitale evaluering: 
- Det er tydeligt for mig, hvad der forventes af mig til eksamen. 
 

6. Revision af Guideline for BA-introugen. 
Guidebogen til Introugen var inden mødet rundsendt med forslag til mindre 
rettelser. Der var en række kommentarer og tilføjelser til det udsendte, som 
Annika tager med og retter til.  
 

7. Ansøgning til aktivitetspuljen 
Der var indkommet en ansøgning, som dog var til aktiviteter i indeværende se-
mester. Der var ansøgt om 14.700 kr. i støtte til en ekskursion for 3 hold til 
Aarhus, Fyn og Samsø. Der blev gjort opmærksom på, at der også er Arts- og 
Moesgård-bilerne, som kan bookes og som vil være væsentligt billigere. UN 
besluttede at ansøgningen kunne imødekommes, men at løsningen med Arts 
og Moesgård-bilerne skal afsøges af ansøger først. 

 
8. Orientering fra afdelingsleder 

- Tilvalgsprocessen har resulteret i, at Sociologi skal udvikles hen over året. 
Processen opstartes snart. 

- De nye studieordninger er ved at blive korrekturlæst. 
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- Arts Uddannelsesdag blev afholdt d. 26. feb. hvor temaet var feedback. 
Der var bl.a. oplæg ved Puk ift. feedback set fra et studenterperspektiv. 
Dagen var vellykket og gav en del tanker om anvendelsen af feedback. Det 
var dog ærgerligt, at den var placeret på en tirsdag, så der var mange stu-
derende, der ikke kunne deltage. 

- Fredag d. 15. marts er der alumnearrangement med eksterne oplægshol-
dere. 
 

9. Orientering fra studievejledningen 
- Der blev afholdt U-days i begyndelsen af marts. Der har været næste 400 

deltagere over 3 dage og næsten 70 henvendelser.  
- Der bliver i marts afholdt årgangsmøder for 2. sem på både BA og KA.  
- Der bliver i april afholdt Karrierearrangement. 
- Den tredje studenterstudievejleder Olivia er tilbage, så vejledningen igen 

er fuldtallig.  
 

10. Orientering fra studerende 
- Der er usikkerhed om rammerne for vejledning ifb. med KA-kurset i meto-

dologi og feltforberedelse. Der har ikke været helt klare retningslinjer, og 
der opleves stor forskel på, hvor meget kontakt, de studerende har med 
deres vejleder og hvor tilgængelige disse er. Mads følger op på dette.  

- På det igangværende Studium Generale-kursus opleves en vis forskel mel-
lem de to hold og deres undervisningsform. Dette kan forventes at give sig 
udslag i evalueringerne.  
 

11. Orientering fra Arts Studier 
- Der blev uddelt nyhedsbrev for marts. Der blev spurgt til, hvor mange 

flere oplysninger der kan afklares ift. GDPR og de særlige antropologi-
ske/kvalitative problemstillinger. Der blev opfordret til, at Mads henven-
der sig centralt for at få uddybet konkrete spørgsmål.  
 

12. Nyt fra studienævnet 
Referatet er tilgængelige på hjemmesiden. 
- Den lovede opsamling om Studium Generale var udsendt. Materialet vil 

blive indarbejdet i den nye BA-studieordnings SG-forløb. 
  

13. Evt.  

- Intet nyt.  
 

Mødet sluttede 12.00 

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

