Referat
Dato: 2. se pte mber 2020
Udda nnelse snævn
Antrop ologi

Ref: TBA

Mødedato: 2. september 2020
Mødested: Zoom/video
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde, Afdeling for antropologi
Deltagere:
Studentermedlemmer: Puk Willemoes (næstforperson), Rebekka Lausen (ordinært
studentermedlem), Christina Johnsen (suppleant)
VIP-medlemmer: Mads Daugbjerg (Forperson), Heather Swanson (ordinært VIPmedlem), Christian Gade (ordinært VIP-medlem), Cameron Warner (ordinært VIPmedlem)
Observatører: Annika Pohl Harrison, Magnus Refsgaard, Kim B. Jessen (SNUK),
Trine B, Andersen (referent, SNUK)
Fraværende: Marius Oskar Engelhorn (ordinært studentermedlem), Agnete Steen
Mortensen (ordinært studentermedlem)

1. Valg af ordstyrer
Mads Daugbjerg (MD) blev valgt som ordstyrer.
2. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på godkendt referat
UN godkendte dagsordenen til dagens møde. Der var ikke opfølgning til referatet.
3. Erfaring med zoomeksaminer og de omlagte eksaminer
Studienævnets formandsskabet havde bedt uddannelsesnævnene drøfte erfaringer
med zoom-eksamener og omlagte eksamener. UN havde hovedsageligt kommentarer
til zoom-eksaminerne og disse er listet nedenfor:
- I tilfælde, hvor tidsplanen skrider, er det mere usikkert for den studerende i
zoom, hvor man sidder i ”venterum” uden at kende den omtrentlige ventetid.
- Som studerende er det svært at aflæse, om man er på rette spor i zoom (man
kan ikke på samme måde afkode ansigtsudtryk og kropssprog).
- Som eksaminator var zoom-eksaminerne udmattende ved mange på hinanden
følgende eksaminer.
- Den personlige kontakt er sværere at skabe i zoom end til den almindelige ’fysiske’ eksamen.
- Selvom erfaringerne primært var negative, har de studerende forståelse for, at
zoom var løsningen i en svær situation.
I forlængelse af evalueringerne af zoom-eksaminerne besluttede UN, at det vil være relevant at drøfte evalueringen af onlineforløbet fra F20 ”Ethnographic methodology
and fieldwork preparation” på det næstkommende UN-møde.
4. Studieordningsændringer pr. 1.9.2020 (orientering v. SNUK)
4.1: 1. september trådte alle studieordningsændringer i kraft. MD og SNUK orienterede om de specifikke ændringer på Afdeling for antropologi. Ændringerne ses i skemaet nedenfor:
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Kandidatuddannelsen i Human Security (2019)

Kandidatuddannelsen i Antropologi (2019)

Kandidatuddannelsen i Antropologi (2017)

01.09.2020:
Addition of commencement of studies exam associated with Core Concepts Contextualised
Revision of academic objective with temporal
aspect for Master's thesis
01.09.2020
Revidering af fagligt mål med tidsligt aspekt for
Speciale
Fjernelse af bemærkninger om medicinsk linje i
afsnit 1.1
Tilføjelse af Studiestartsprøve tilknyttet faget
Udvidet antropologisk teori
Revidering af fagligt mål med tidsligt aspekt for
Speciale

4.2: SNUK orienterede om de generelle studieordningsændringer, der trådte i kraft pr.
01.09.2020, herunder om den nye sprogpolitik, og hvordan denne implementeres på
Afdeling for antropologi.
UN have ikke umiddelbart spørgsmål til ændringerne, men medlemmerne kan henvende sig til SNUK, hvis der skulle opstå spørgsmål efter mødet.
De generelle studieordningsændringer, inklusiv sprogpolitikken, kan findes i Arts studiers nyhedsbrev fra september 2020.

5. Status på handleplaner (drøftelsespunkt)
MD orienterede om handleplanernes status, og UN besluttede, at planerne skal sættes
på dagsordenen til det næstkommende UN-møde, hvor det også besluttes, hvilke
handlinger UN vil drøfte og følge op på i det kommende studieår.
Til næste UN-møde medbringer forpersonerne ligeledes forslag til, hvilke handlinger
UN kan drøfte.
6.

UN-spørgsmål til undervisningsevaluering forår 2021 (drøftelsespunkt)
MD orienterede om, hvordan evalueringerne er bygget op, hvorefter UN drøftede,
hvorvidt de ønskede at tilføje, slette eller ændre i de nuværende afdelingsspecifikke
spørgsmål til undervisningsevalueringer. De studerende i UN gav udtryk for, at evalueringsspørgsmålene er fine og dækkende, og at muligheden for at uddybe i kommentarfeltet er god. UN drøftede, hvorvidt man skulle indføre et coronarelateret spørgsmål,
men blev enige om, at underviserne hver især kan formulere et spørgsmål, hvis det bliver relevant. UN besluttede således, at bevare de nuværende afdelingsspecifikke
spørgsmål til undervisningsevalueringen i foråret 2021.
UN besluttede ligeledes, at anbefale, at evalueringernes afsluttende prosatekst/resumé
fremover skal indeholde en handlingsorienteret passage. Dette skal bidrage til at sikre,
at evalueringerne bruges aktivt i planlægningen af de fremtidige kurser på afdelingen.
Anbefalingen sendes med, når afdelingskoordinatoren udsender mail til underviserne
angående semestrets undervisningsevalueringer.
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7. Valg på AU (drøftelse og beslutning)
MD orienterede om valget på AU i efteråret 2020. I år er både VIP og studerende på
valg. Puk Willemoes orienterede endvidere om, hvordan valgprocessen og rekrutteringen foregår på studentersiden, hvor man er meget opmærksom på at forsøge at sikre
en årgangsmæssig og faglig spredning. UN var enige om, at det er vigtigt at denne
spredning fortsættes så vidt muligt.
UN drøftede endvidere antallet af medlemmer i UN, og nåede frem til at anbefale, at 4
studentermedlemmer + 4 VIP-medlemmer er en god størrelse.
Punktet blev afsluttet med en beslutning om, at MD skal stå for opstillingslisterne for
VIP og PW for de studerende.
8. Undervisningsevaluering
Forårets undervisningsevalueringer blev behandlet på augustmødet, men UN manglede at behandle en enkelt evaluering af Antropologisk vidensformidling (Bacheloruddannelsen i antropologi).
UN drøftede evalueringen, som bl.a. viste, at der har været nogle udfordringer ift. udstillingen på websitet, som – pga. coronarestriktionerne – erstattede den traditionelle
fysiske udstilling. De studerende gav udtryk for, at sidstnævnte ikke kan erstattes af en
lignende onlineudstilling fremover. Men det blev også fremhævet, at erfaringen fra
sommerens eksaminer viste, at der var mere fokus på udstillingernes audiodele, end
der traditionelt set har været. I de fremtidige museumsudstillinger kan det derfor
overvejes, hvordan man kan arbejde med at lade lyddelen stå stærkere.
Forløbet viste endvidere, at antropologistuderende er meget fleksible, hvilket er vigtige
pointer at trække frem i fremtidige drøftelser om eksempelvis jobparathed. UN understregede afslutningsvist at det er vigtigt, at websitet opretholdes.
9. Summer university
Uddannelsesnævnet drøftede dette års summer university samt muligheden for at
udbyde kurser til summer university fremover:
Underviserne på kurset The Humanities and the Global Environmental Crises havde
meget positive erfaringer med dette kursus fra S20. Der var mange antropologistuderende tilmeldt, og de i alt ca. 35 studerende var meget seriøse.
Nogle af afdelingens postdocs har givet udtryk for, at de gerne undervise på summer
university i fremtiden, da det giver mulighed for at skabe egne kurser samt at arbejde
kreativt på en anden måde end i det ’traditionelle’ semesters undervisning. Både den
visuelle og den miljø-orienterede antropologi kunne blive repræsenteret på summer
university fremover. Sidstnævnte kan muligvis på sigt bidrage til at skabe grundlag for
oprettelsen af et nyt tilvalg inden for environmental humanities.
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UN drøftede dernæst, hvordan antropologistuderende gør brug af summer university,
og studenterrepræsentanterne forklarede, at summer university er en god mulighed
for at skabe lidt luft i skemaet i løbet af semestret (fordi de kan meriteres som et 10ECTS kursus, ofte et IV-fag).
Afslutningsvist efterspurgte nogle af UN’s medlemmer information om, hvad der skal
til for at et summer university-kursus er attraktivt for universitetet. MD tager dette
med videre til institutledelsen.

10. Forslag til kommende møder
10.1 Forslag til kommende UN-møder
• Evaluering af studiestart (oktober)
• Opfølgning på summer university-drøftelsen
• Handleplaner (se punkt 5)
• Drøftelse af evalueringen af JOINT GROUP - Ethnographic methodology and
fieldwork preparation
• Didaktiske overvejelser ift. gruppearbejde i undervisningen: Gruppearbejde er
en meget brugt arbejdsform, men nogle studerende har givet udtryk for, at der
er en del frustrationer forbundet med gruppearbejdet.
• Diversitet i pensum: De studerende i UN har fået henvendelser fra medstuderende vedr. diversitet i pensum på 1. semester. MD har desuden drøftet dette
med lærergruppen. På kandidatuddannelsen arbejdes der aktivt med diversitet i pensum, og på næste UN-møde medbringer VIP-medlemmerne eksempler på, hvordan dette er blevet gjort.
UN brainstormede kort over mulighederne for at italesætte nogle lidt mere
overordnede tematikker i undervisningen, fx kunne man i starten af kurserne
drøfte spørgsmål som disse: 1) hvad er analyse, 2) hvad er grundbegreber, 3)
hvad er teori.
Undervisere og studerende kunne desuden diskutere, hvorfor antropologiens
faghistorie undervises som den gør på AU, og hvordan denne adskiller sig fra
de måder, studerende indføres i faget andre steder.
• Kompendier: Eventuelle ændringer til den nuværende beslutning ang. kompendier skal være klar til forårssemestret.
10.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN:
UN havde ingen forslag.
11. Meddelelser/Nyt fra
11.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/fagene
• Ny afdelingsleder og ny afdelingskoordinator: Det er besluttet, at en ny afdelingsleder tiltræder til august 2021, hvor MD har siddet i 3,5 år. Derudover skal der ansættes en ny afdelingskoordinator med start 1. januar 2021.
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•

•

•

Studiestart: De studerende er meget glade for at være tilbage på campus.
Der er fortsat mange coronarestriktioner, og både studerende og ansatte
skal følge med på AU’s hjemmeside om corona.
Optag: Den nye årgang af bachelorstuderende på antropologi tæller 90 studerende. På Human Security er der optaget ca. 50, og på Antropologis kandidatuddannelse er der optaget 44 studerende. På bachelortilvalget i sociologi er der optaget 22 studerende – sidstnævnte er lidt færre end håbet.
Forårets undervisning: Der arbejdes fortsat på forårets undervisningsplan
bl.a. pga. restriktionerne på holdstørrelser.

11.2 Meddelelser / nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentanter
• Referat fra seneste SN-møde er tilgængeligt på hjemmesiden.
• De studerende i UN har lagt et stort arbejde i studiestarten, og der skal tænkes i, at der skal findes nogle nye studerende, der kan lægge kræfter i dette
næste år.
11.3 Meddelelser/nyt fra de studerende
• Se ovenfor
11.4 Meddelelser / nyt fra studievejledere
• Studievejledningens oplæg for de nye studerende er gået godt.
• Der afholdes studiegruppeworkshops i uge 37.
• Studievejledningen har stadig onlinevejledning, men afventer retningslinjer
for fysiske vejledningssamtaler.
11.5

Meddelelser / nyt fra Arts studier
• Nyhedsbrev fra Arts Studier findes her.

12. Evt.
12.1 UN drøftede, hvorfor ansøgertallet på bachelortilvalget i sociologi er lavere end
forventet og kunne ikke umiddelbart pege på en entydig forklaring. Men studentermedlemmerne nævnte, at mange antropologistuderende har valgt (dele af)
tilvalget på Global Studies på 5. semester, da flere oplevet, at dette giver dem en
god baggrund for at kunne tage på udvekling.
12.2 Fagbeskrivelserne for Regionalt tema skal godkendes af UN. Da beskrivelserne
endnu ikke var færdige til indeværende møde, besluttede UN, at fagbeskrivelserne sendes til skriftlig godkendelse i UN i uge 37.

