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Mødedato: 6. maj 2020 kl. 10.00-12.00 
Mødested: Zoom 
Mødeemne: UN-møde Antropologi og Human Security 
 
Deltagere:  
Undervisere: Mads Daugbjerg (MD), Heather Anne Swanson (HAS), Cameron Warner 
(CW), Christian Gade (CG), Marie Louise Tørring (MLT – fra 11.15) 
 
Studerende: Agnete Steen Mortensen (ASM – fra 11.00), Puk Aslaug Willemoes Jensen 
(PJ- fra 10.30), Marius Oskar Engelhorn, Leslie Freya Höft (LFH), Christina Lerche 
Johnsen (CLJ), Rebekka Andrea Juel Lausen (RJL), Giulia Scalabrino Gugliemella 
 
Studenterstudievejledere: Kenni Hede, Anna Kruse Kielsen (fra 11.15) 
Observatører: Annika Pohl Harrison, Kim Behrens Jessen (KBJ, SNUK-referent) 
 
 
Afbud: Dikte Reeh Andersen, Katrine Bendorff Kristensen,  
 

 Referat 

 
1. Valg af ordstyrer 

MD  blev valgt. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 

3. Opfølgning på godkendt referat fra sidste møde 
Der var ingen opfølgning på referatet 
 
 

4. Drøftelse af Studiestart – deltagelse af cheftutorer 
Da der er en del usikkerhed omkring afholdelse af Studiestarten blev punktet 
udskudt til mødet i juni.  

 
 
5. Orientering om nødstudieordning, eksamen og andre forhold un-

der Corona 
Der blev orienteret om nødstudieordning, afholdelse af eksamen og andre for-
hold under coronanedlukningen. 
- Der er kun indført nødstudieordning på Antropologisk vidensformidling, 

hvor eksamen er omlagt fra en mundtlig med synopsis til en bunden hjem-
meopgave. Øvrige eksamener afvikles efter studieordningerne, hvor 
mundtlige eksamener bliver afviklet i Zoom. Der er ved at blive udarbejdet 
retningslinjer for afholdes af eksamen under de nye forhold, som alle op-
fordres til at sætte sig ind i. 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/corona-information-fra-arts/
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- Det er endnu uvist, hvor lang tid til nedlukningen vil var og hvor omfat-
tende den forsætter med at være. Det er f.eks. usikkert om og hvordan stu-
diestarten kan afholdes og hvordan næste semester kommer til at forløbe. 
Dette vil der blive meldt ud om i den kommende tid. 

- Der blev drøftet om situationen kunne komme til at gå ud over optaget til 
september især optaget af udenlandske studerende. Der blev drøftet, at 
der skal overvejes forskellige senarier.  

- 3. sem på Human Security blev drøftet. Det er vanskeligt at planlægge og 
afholde Projektorienteret forløb i næste semester og der arbejdes derfor på 
en mulighed for at bytte om på 3. semester og specialesemestret for de 
studerende, der ikke kan komme af sted til efteråret. Hvis de studerende 
har bestået 60 ECTS, har de ret til at skrive og indlevere speciale til efter-
året. De studerende behøver først at tage en endelig beslutning om dette d. 
13-17. aug. MD og CG arbejder på sagen i dialog med studieleder. 

- Der blev også drøftet evaluering af forårets undervisningen. Meget tyder 
på at evalueringerne vil være mere negative på visse kurser end sædvanlig, 
hvilket højst sandsynligt skyldes situationen. Der er den del kurser, som er 
meget udfordrede af situationen, da deres formål er meget udadrettet (fx 
Antropologisk vidensformidling, Research Project Design m.fl.). Det blev 
påpeget, at selv om nogle evalueringerne således kan forventes  atvære 
mere negative end normalt, så kunne der også være meget at lære ift. til 
den nye digitale organisering og undervisning. Der er afdelinger, som har 
tilføjet ekstra spørgsmål rettet specifikt mod situationen. Det blev drøftet 
om man kunne tilføje sådanne spørgsmål, så det kunne tydeliggøres, 
hvilke forhold der skyldes situationen og hvilke der ikke gør. Alle undervi-
sere vil blive opfordret til at gøre dette. 

 
 
 

6. Årlig Status 
UN drøftede årlig status på uddannelserne ud fra sidste års handleplaner og 
indikatorkortene for de enkelte uddannelser. 
 
Røde indikatorer: 
- Dimmitendledighed på både KA i antropologi og Human Security er røde. 

Det positive er dog at indikatortallene er faldet siden sidste år.  
For Human Security er mængden af dimittender, der måles på, endda ste-
get rigtig meget (fra 24 til 85), så det statistiske grundlag er mere hold-
bart. Tallene måler kun på de studerende, der er på det danske arbejds-
marked. For KA i antropologi er faldet i dimmitendledigheden markant, 
men det er stadig for højt. 

- Der kan givetvis gøres mere for at give de studerende det rette mindset 
omkring deres kompetencer, stærkere ”faglig selvsikkerhed”, og for at 
brande dem udadtil. Dette skal der arbejdes med. 

- Det blev påpeget, at der kan arbejdes mere med at de studerende lærer 
mere om hvordan virksomheder er organiseret og hvordan der kommuni-
keres i disse, så de studerende er bedre klædt på efter kandidateksamen. 
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- Der blev spurgt til, om der kunne laves en spørgeskemaundersøgelse 
blandt de internationale kandidater (særligt fra HS) om deres arbejdsfor-
hold ca. et år efter færdiggørelse. Dette kunne måske gøres fra afdelingen, 
men vil ikke få indflydelse på tallene der benyttes i den årlige status. 

 
BA i antropologi 
- Tallene er blevet bedre siden sidste år, og alle initiativer fra handleplanen 

fra 2019 er opfyldt. Det blev derfor aftalt at forsætte som hidtil. 
 
 KA i antropologi 

- Frafaldet er faldet markant, hvilket er positivt. Der indføres studiestarts-
prøve fra september. 

- I forhold til handleplanen fra 2019, er der endnu ikke lavet introduktions-
materiale til nye (udenlandske) ansatte. 

- Der er heller ikke gjort nok for at integrere nye udefrakommende stude-
rende. Dette skal der arbejdes med. 

- Der kan også gøres mere for at brande uddannelsen udadtil og give de stu-
derende en stærkere faglig selvtillid omkring deres kompetencer. Dvs. der 
skal arbejdes både internet og eksternt. 

- Der skal arbejdes med at nedbringe de studerendes stressniveau bl.a. i for-
hold til progression i uddannelse. Det sidste er en del af den igangværende 
”helikopterevaluering” af hele uddannelsen og studieordningen, hvilket 
også kan skrives ind i handleplanen. 

- De nye specialeworkshops (på Antropologi og HS samlet) er blevet modta-
get positivt. Det drøftes om der kan findes resurser til at afholde flere af 
denne type arrangementer tidligere i uddannelsen. 

 
KA i Human Security 
- Uddannelsens indikatorer er overordnet rigtig flotte. Der arbejdes med at 

integrere fagene på ST endnu bedre med de øvrige fag. Der er planer for 
dette frem mod næste semester. Der skal stadig arbejdes på det admini-
strative samarbejde. 

- Der er arbejdet med evalueringskulturen med henblik på at fagene på ST 
evaluereres på samme måde som afdelingens egne. 

- De nye specialeworkshops (på Antropologi og HS samlet) er blevet modta-
get positivt. Det drøftes om der kan findes resurser til at afholde flere af 
denne type arrangementer tidligere i uddannelsen 

- Der arbejdes på stærkere internationale samarbejder, som dog står lidt 
stille for tiden pga. situationen lige nu. 

 
MSA 
- Fra handleplanen 2019 er der arbejdet med især de gule indikatorer og nu 

er alle indikatorer grønne, så det er rigtig positivt. 



 
 

ARTS 
AARHUS UNIVERSITET 
 
 

Referat 
 
Kim Behrens Jessen 
 
Dato: 20. maj 2020 
Ref: KBJ 

 

Side 4/5 

- I de seneste evalueringer udtrykker de studerende større tilfredshed og 
f.eks. er deres tilfredshed med relevans ift. til deres arbejde steget (selv om 
indikatoren er faldet 0,1) 

- Der skal stadig arbejdes med undervisningsressourcerne på uddannelsen 
bl.a. ift. anvendelse af ph.d.-studerende. 

 
Forslag til beslutning 
Ovenstående forslag skal ind i handleplanerne 2020. Udkast til handleplaner 
vil blive behandlet på næste møde og skal derefter indstilles til godkendelse i 
Studienævnet. 

 

7. Drøftelse af årsrapport fra censorformand 

UN drøftede den indkomne årsberetning fra censorformandskabet. Der var 
ikke så meget at kommentere, da der var udbredt tilfredshed. 

   
 
8. Orientering fra afdelingsleder 

- Der er 24 der har søgt ind på det nye tilvalg i Sociologi. 
- På MSA er der 23 der har søgt ind. 

 
  

9. Orientering fra studievejledningen 
- Der er meget travlt pga. coronasituationen med mange flere henvendelser 

og fordi det hele skal foregå over telefon/online. Det vedrører især stress 
og afholdelse af eksamen, samt spørgsmål om optagelse til efteråret. 

- Der er afholdt semestermøde om bachelorprojektet over Zoom, som gik 
rigtig fint.  
 
 

10. Orientering fra studerende 
- Det har ikke været muligt at sætte gang i de initiativer, som de studerende 

havde planlagt, pga. situationen. 
- Der arbejdes med at afholde oplæggene i Antropologisk vidensformidling 

over Zoom. 
 
 

11. Orientering fra Arts Studier 
Nyhedsbrev fra Arts Studier findes her. 

 
 

12. Nyt fra studienævnet 
Referater er tilgængelige på hjemmesiden. 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/kultur-og-samfund/
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13. Evt.  
Intet 
 
Mødet sluttede 12.00 


