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Mødedato: 1. apr. 2020 kl. 10.00-12.00 
Mødested: videolokale 1008@vmeet.au.dk 
Mødeemne: UN-møde Antropologi og Human Security 
 
Deltagere:  
Undervisere: Mads Daugbjerg (MD), Heather Anne Swanson (HAS), Cameron Warner 
(CW), Christian Gade (CG),  
 
Studerende: Agnete Steen Mortensen (ASM), Puk Aslaug Willemoes Jensen (PJ), Leslie 
Freya Höft (LFH), Christina Lerche Johnsen (CLJ), Rebekka Andrea Juel Lausen 
(RJL), Giulia Scalabrino Gugliemella 
 
Studenterstudievejledere: Kenni Hede 
 
Observatører: Kim Behrens Jessen (KBJ, SNUK-referent) 
 
 
Afbud: Marie Louise Tørring, Marius Oskar Engelhorn, Dikte Reeh Andersen, Katrine 
Bendorff Kristensen Anna Kruse Kielsen, Annika Pohl Harrison, 
 

 Referat 

 
1. Valg af ordstyrer 

MD  blev valgt. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde 
- Udkast til referat UN-møde 04. marts 2020 blev godkendt 
- Det har endnu ikke været muligt at følge op på flere sager fra sidst pga. co-

rona situationen. 
 

4. Afholdelse af undervisning og eksamen under Corona 
UN drøftede afholdelse af undervisning og eksamen under coronanedluknin-
gen. 
 
MD indledte punktet med at fortælle, hvad der bliver gjort på alle niveauer for 
at imødegå alle udfordringerne under situationen. Der har været en rigtig god 
og konstruktiv tilgang hele vejen rundt til at finde løsninger og omstille sig til 
situationen.  
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På afdelingen har der bl.a. skullet tages hånd om, hvordan kandidatstude-
rende på vej på feltarbejde skal forholde sig (der var rundsendt to uddybende 
bilag). Der er skabt ekstra fleksibilitet i, hvornår denne årgangs feltarbejde se-
nest skal slutte, og der er også iværksat en ekstra virtuel seminarrække om, 
hvordan man kan lave antropologi på afstand, så en del af projekterne kan 
gennemføres helt eller delvist digitalt. Seminarrækken kommer formelt til at 
tælle som en del af næste semesters analysekursus (der af samme grund for-
kortes fra fem til tre uger).  
 
På HS står man med en udfordring ift afvikling af projektorienteret forløb i ef-
teråret inden specialestart. Der arbejdes på forskellige løsninger. 
 
De fleste specialestuderende kan arbejde videre, men der er især en udfor-
dring med at biblioteket er lukket. Der er endnu ikke fundet en løsning på 
dette område, men evt. ansøgninger om forlængelse af afleveringsfrister skal 
som altid komme fra den enkelte studerende. Alle opfordres til at følge med på 
Coronasiden på AU. 
 
Der arbejdes også på, hvordan en gradvis genåbning efter påske kunne for-
løbe. Også her skal man følge med på Coronasiden. 
 
I forhold til undervisernes sommerferie, så vil evt. udsættelse af aflevering af 
et antal specialer betyde, at disse kan komme ind i juli. I så tilfælde vil bedøm-
melsesfristerne blive tilpasset således at ingen ansatte kommer til at opleve 
kortere bedømmelsesfrister (ingen skal arbedje i sommerferien). 
 
Der var ingen kommentarer til MD’s gennemgang. 

 
 

5. Status på handleplaner 2019 
UN drøftede status for de godkendte handleplaner fra 2019. Punktet er en del 
af optakten til Årlig Status på de kommende UN-møder. 
 
BA:  

- Der er blevet fulgt op på flere punkter bl.a. 
o Der er arbejdet på en bedre overgang mellem 1. og 2. semester 

bl.a. i Studium Generale, hvor 1. sem undervisere deltog i de 
første undervisningsgang  

o EDU-IT projektet er ved at blive løbet i gang, som vil give 
bedre synergi mellem årgange og uddannelserne. Det er pla-
nen at det er klar til det nye semester 

https://medarbejdere.au.dk/corona/til-studerende/
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- Der er endnu ikke lavet en forbedret introduktion til nye undervisere, 
hverken som kursuselement eller på skrift. Dette skyldes de knappe 
ressourser, men afdelingen ønsker stadig at arbejde på det. 

 
KA i antropologi: 

- Der arbejdes på en større evaluering af KA i antropologi. Rapporten 
skal være klar inden sommer 

- Der vil fortsat skulle arbejdes på en mere progressiv brandingstrategi, 
så verden får øjnene endnu mere op for kvaliteten af vores kandidater. 
 

KA i HS: 
- Der arbejdes på at harmonisere forløbene mellem afdelingen og på ST. 
- Der arbejdes med evaluering af kurserne på ST. 
- Der skal gerne gøres endnu mere for at promovere uddannelsen. 

 
 

6. Orientering fra afdelingsleder 
- Ansøgningstallene for kandidatuddannelserne er faldet. For HS er det 

ikke så slemt, men for KA i antropologi er det mere mærkbart. Det kan 
være den første effekt af det forlængede retskrav, men der bør arbej-
des på brandingstrategien. Der ser dog ud til at alle pladser på begge 
uddannelser bliver fyldt. 

- Det nye tilvalg i Sociology har ansøgningsfrist i dag. Det bliver spæn-
dende at se tallene. 

- Planlægningen af studiestarten for BA er i proces og at der er ansat en 
tutor. Ift. KA er planlægningen også igang. Detaljer og udkast til pro-
gram kommer på næste møde. 

- Specialeworkshops forsætter ufortrødent, men nu i en online version. 
Det bliver spændende at se, hvordan de studerende tager imod dette. 
 
 

7. Orientering fra studievejledningen 
- Der har været rigtig mange henvendelser om coronasituationen. Der 

har været to slags – dem der bare har skulle have lidt afklaring og så 
dem der har haft stressrelaterede spørgsmål. Det er blevet meldt ud at 
dispensationsansøgninger ift corona har højeste prioritet, så stude-
rende med andre spørgsmål må væbne sig med lidt tålmodighed.  

- Semestermøde for 4. sem BA på fredag bliver afholdt online. 
 
  

8. Orientering fra studerende 
- Der følges op på, hvordan den megen online undervisning opleves 

blandt de studerende. De studerende ønsker at dedikere en del af de 
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kommende undervisningsevalueringer til, hvordan den digitale del 
har forløbet.  

- Der arbejdes i samarbejde med Studenterrådet og Danske Studeren-
des Fællesråd på at lave en samlede respons og pres på ministeriet for 
at udskyde specialer på landsplan.  

 
 

9. Orientering fra Arts Studier 
- Der var udsendt Nyhedsbrev for marts. Nyhedsbrevet for april vil 

blive rundsendt, så snart det udkommer. 
- Der var udsendt en Introduktion til SN/UN arbejde 2020. Der blev gi-

vet en kort opsummering, hvor der især blev lagt vægt på Tavsheds-
pligt og Habilitet. 

 
 

10. Nyt fra studienævnet 
Referater er tilgængelige på hjemmesiden. 

- Sidste møde var lige inden corona-lockdown, så der er sket meget si-
den. 

- Der blev drøftet kursusevalueringer for E19.  
 

11. Evt.  
- Intet  

 

Mødet sluttede 11.08 

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

