Referat
Dato: 2. de cember 2020
Udda nnelse snævn

Ref: Kim Behre ns Jesse n

Mødedato: 2. december 2020
Mødested: zoom
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde Antropologi og Human Security
Deltagere:
Studentermedlemmer: Puk Willemoes (næstforperson), Rebekka Lausen, Christina Johnsen
(suppleant),
VIP-medlemmer: Mads Daugbjerg (forperson), Christian Gade, Heather Swanson, Cameron
Warner
Observatører: Alexandra Maria Ruge Peetz Post (studerende, Human Security), Christian
Chalmer Hansen, Magnus Refsgaard (studenterstudievejleder), Sofie Raun, Kim Behrens Jessen
(referent, SNUK)
Fraværende: Marius Oskar Engelhorn (ordinært studentermedlem),

1. Valg af ordstyrer
Mads Daugbjerg (MD) blev valgt.

2. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på godkendt referat
UN godkendte dagsorden til dagens møde og fulgte op på referatet fra mødet den 4.
november 2020.

3.

Nyt om corona-situationen
- MD orienterede om situationen. Der var ikke så meget nyt ift sidste møde. Der
er besluttet, at alle mundtlige eksamener, som ikke kan afholdes fysisk, bliver
omlagt til Zoom eksamener. Det er desværre eksaminator, som skal opsætte
Zoom eksamener, da de skal være host på møderne.
- En ph.d. studerende har været testet positiv for corona, men der har ikke været smitterisiko på afdelingen.
- Næste semesters undervisning er ikke helt på plads, men næsten. Langt det
meste kan heldigvis afholdes fysisk, hvis ikke situationen ændrer sig. Der arbejdes med forskellige holdstørrelser, som matcher de lokaler, der kan tildeles. Store hold tildeles erfarne undervisere for at modsvare den skæve holdstørrelse på de parallelle kurser.

Aarhus Universitet

Side 1/5

Referat

Side 2/5

4. Forslag til kommende møder
4.1 Forslag til kommende UN-møder
UN har tidligere besluttet at tage følgende emner på dagsordenen:
- Studieintensitet/tidsforbrug (drøftes kort under pkt. 7 på dagens møde)
- Didaktiske overvejelser om gruppearbejde
- Diversitet i pensum (drøftes kort under pkt. 8 på dagens møde)
- Relation og brobygning til arbejdsmarkedet og erhvervslivet

4.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN
UN havde ingen punkter

5. Meddelelser/Nyt fra
5.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/fagene
- Orientering om studienævnets godkendelse af studieordningsændringen på
Kandidatuddannelsen i antropologi (fjernelse af progressionskrav). Uddannelsen er dog stadig bygget op om en faglig progression, som kan give udfordringer, hvis studerende ikke kan følge normalstudieplanen. Det drøftes i fagmiljøet, hvordan dette løses bedst.
- Sofie Raun er ansat som ny afdelingskoordinator, og så er der ansat en ny adjunkt, Adrienne Mannov, med start 1. januar. Herudover er to stillinger i proces (1 lektor og 1 adjunkt) indenfor den visuelle antropologi.
- Fordelingen af vejledere på KA-uddannelserne er ved at være på plads og meldes ud til de studerende i næste uge.
- Regionalt tema skal i F21 samlæses mellem 2. og 4. sem. Underviserne har arbejdet med, hvordan dette løses bedst både ift til pensum og arbejdsmetoder.

5.2

Meddelelser / nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentanter
• Referat fra seneste SN-møde er tilgængeligt på hjemmesiden.
o De studerende i SN har endnu engang bragt pensum op, da der er
kurser andre steder, hvor der er meget ensidige pensa ift forfattere.
o Der går rygter om, at studerende andre steder anvender parafrasesoftware. Der er opmærksomhed dette.
• Orientering om valgresultatet, som for VIP endte som meddelt på seneste
UN-møde. For de studerende er det Christian, Alexandra og Christina, Anne
og Puk, som blev valgt (dog er de studerendes SN-rep. endnu ikke er fastlagt). Det nye nævn konstitueres på februarmødet.
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5.3

Meddelelser/nyt fra de studerende
- Fagrådet har taget et nyt initiativ med boganbefalinger, da nogle studerende
gerne vil læse flere monografier. Der blev spurgt ind til baggrunden for dette,
hvilket blev drøftet.
- Der er løbende kontakt med de sociale foreninger om mulighederne for at afholde online arrangementer.

5.4 Meddelelser / nyt fra studievejledere
Orientering:
- Trivsel på 1. sem. BA: Efter sidste UN-møde indkaldte AL 1. sem. instruktorer,
mentorer, en underviser-rep. samt studievejledere til et møde for at drøfte
trivslen på 1. sem. og særligt problemet omkring opløste studiegrupper. Det
mundede ud i, at studievejlederne afholdt et forlænget årgangsmøde for årgangen med særligt fokus på studiegruppearbejdet. Det var et godt og konstruktivt møde, hvor bl.a. studiegruppernes status og brug blev drøftet åbent,
og hvor der var mulighed for at få hjælp og vejledning til at få dem til at fungere bedre.
- På årgangsmødet blev coronasituationen også drøftet, og nogle studerende efterlyste retningslinjer for, hvordan de studerende kan og må mødes. Dette er
også tilfældet for de sociale foreninger (Socialen og BARbaren). MD og Sofie
går videre med dette.
- Der er holdt møde i studenterkomiteen på Human Security, hvor der bl.a. er
påpeget udfordringer med blended learning, da der ofte opleves problemer
med teknikken. Der er derfor meget stor forskel på udbyttet ved deltagelse fysisk og online. Der blev drøftet, hvad der kan gøres ved dette – både ift underviseres brug af kamera, men også om de studerende på Zoom har eget kamera
tændt eller ej. Ift det sidste kunne Puk orientere om, at Artsrådet er i gang
med at lave en kampagne om ”god zoom-stil”. Studievejlederne har også erfaringer med forskellige øvelser med de studerende til zoom møder, for at imødegå nogle af udfordringerne og for at opfordre de studerende til at være aktive online. MD vil igen minde underviserne om, at afdelingen har en række
trefods-kameraer til rådighed med bedre kvalitet i både billede og lyd, som
kan bruges i undervisningen.

5.5

Meddelelser / nyt fra Arts studier
• Nyhedsbrev fra Arts Studier findes her.
o Der blev redegjort for reglerne i forhold til sprogpolitikken på Arts,
især forskellen på reglerne på en danskakkrediteret uddannelse
(BA, tilvalg i sociologi og Almen linjen) og på en engelsk akkrediteret uddannelse, som Visual Anthropology eller Human Security.
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6.

Forårssemestrets UN-møder (drøftelse)
UN drøfter og beslutter mødedatoer/-tidspunkter:
- 3. februar (langt møde - over frokost inkl. sandwich)
- 3. marts
- 7. april
- 5. maj
- 2. juni
UN ønskede som udgangspunkt fortsat at møder afholdes kl. 10-12.
UN ønskede ikke et januar-møde.

7.

Studieintensitet/tidsforbrug på uddannelserne/antal
undervisningstimer
På UN-mødet den 30. september 2020 blev det besluttet, at UN vil arbejde med
dette punkt fra handleplanerne i det kommende studieår.
AL rammesatte punktet og rammerne for studieintensitet, hvorefter UN tog en
indledende drøftelse af mulige fokuspunkter.
- Der blev påpeget som eksempel, at efterårssemesteret på BA ikke ser ud til at
være helt i balance især på 3. sem, hvor analysekurset er meget intensivt og
presset både ift. pensum og løbende afleveringer, som bl.a. er faldet sammen
med IV-fag og løbende afleveringer på disse. Der blev også påpeget, at der
ikke virker til at være timer nok til analysekurset i forhold til alt det, der skal
nås. Der blev også påpeget, at der kan vægtes anderledes i undervisningen ift.
introducerende undervisning, øvelser, gruppearbejde mv.
- MD påpegede, at en del af de kursus-interne aspekter bør adresseres og evt.
tilpasses vha. de ordinære evalueringspraksisser, og at UN bør fokusere på de
problemstillinger, der har bred og generel relevans, og som ligger i relationen
mellem kurser eller på tværs af semestre.
- UN besluttede at opfordre det nye UN til at tage punktet op grundigere på et
senere møde (fx martsmødet) med fokus både på studieintensitet (og evt.
drøfte ”ECTS”-deklarering efter inspiration fra andre afdelinger), balancen
mellem de forskellige kurser og elementer på samme semester, og arbejdsformerne, der præger forskellige undervisningsforløb.

8.

Diversitet i pensum
På UN-mødet den 2. september, blev det foreslået, at diversitet i pensum skulle
dagsordenssættes til et kommende møde.
MD rammesatte punktet, hvorefter UN drøftede, hvordan man gerne vil arbejde
med emnet, herunder mulige fokuspunkter.
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-

Der er en forhøjet opmærksomhed på behovet for diversitet i læseplanerne,
som bl.a. adresseres på undervisernes halvårlige læseplansmøder (hvor næste
semesters læseplaner drøftes).
- Der er visse tekster, som går igen flere gange i uddannelsen, uden at det altid
er tydeligt, at de skal anvendes på en ny eller anderledes måde. Underviserne
bør være opmærksomme på, hvad de studerende tidligere har mødt, i udarbejdelsen og gennemgangen af læseplaner.
- Studerende har lavet lister, der påviser en skæv ”kønskvote” blandt forfatterne i litteraturlisterne, hvilket der bør arbejdes med.
- På Human Security er der i dette semester afholdt en undervisningsgang om
Euro-centrisme i litteraturen, netop for at kaste kritisk lys på den etablerede
kanon
- På de (seks) regionale BA-kurser F21 har underviserne aftalt så vidt muligt at
inkludere en aller flere antropologer/forskere, der har baggrund i pgl. region.
Punkterne tages op med undervisergruppen, bl.a. på læseplansmøderne og mere
generelt. Der vil være forhøjet opmærksomhed om dette i den næste tid, hvilket
forventes at vise sig i forårets planer. UN besluttede derfor at afvente som minimum et semester inden drøftelsen tages op igen.

9. Evt.
Der blev spurgt til, hvordan status er om sagen med at få kompendier-on-demand. MD
og Sofie følger op på dette.

