Referat
Dato: 3.februar 2021
Uddannelsesnævnet for
Antropologi og Human
Security

Mødedato: 3. februar 2021
Mødested: Zoom
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde Antropologi og Human Security
Deltagere:
Studentermedlemmer:
Anne Rathcke Simonsen, Christian Chalmer Hansen, Puk Aslaug Willemoes Jensen
VIP-medlemmer: Janne Flora, Christian Gade, Mads Daugbjerg, Cameron Warner
Observatører: Magnus Refsgaard (studenterstudievejleder)
Fraværende:
Alexandra Maria Ruge Peetz Post, Martin Demant Frederiksen, Noa Vaisman, Christina Lerche Johnsen

1.

Valg af ordstyrer
Mads Daugbjerg (MD)

2.

Godkendelse af dagsorden og opfølgning på godkendt referat
UN godkendte dagsordenen til dagens møde. Der var ingen opfølgningspunkter
til referatet.

3.

Konstituering af det nye UN – pr. 1.2. 2021 (beslutningspunkt)
Ifølge forretningsorden §7 skal UN konstituere sig senest på det første møde efter
nyvalg. Forperson vælges blandt VIP og næstforperson blandt studerende, der er
valgt til studienævnet som enten repræsentanter eller suppleanter.
UN konstituerede sig jf. nedenfor:
VIP-medlemmer i UN
- Mads Daugbjerg – blev også valgt som UN-forperson.
Den 31/7 2021 træder Mads Daugbjerg ned fra afdelingslederposten og Susanne Højlund overtager. Mads Daugbjerg træder desuden ned som UN-forperson 31/7 2021, og UN valgte Susanne Højlund som UN-forperson pr. 1/8
2021. Susanne Højlund havde på forhånd sagt ja til at overtage denne post,
såfremt UN valgte det.
- Christian Gade
- Janne Flora
- Martin Demant Frederiksen
VIP-suppleanter i UN
- Noa Vaisman (1. Suppleant)
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Cameron Warner (2. Suppleant)

Studerende medlemmer i UN
- Puk Willemoes Jensen – blev valgt som næstforperson for UN
Puk er også studienævnsrepræsentant.
- Anne Rathcke Simonsen
- Christian Chalmer Hansen
- Alexandra Maria Ruge Peetz Post
Studerende suppleanter
- Christina Lerche Johnsen
UN aftalte, at det enkelte medlem sikrer, at der deltager en suppleant, hvis medlemmet er forhindret i at deltage i et UN-møde.

4.

Orientering om UN’s arbejde
Mads Daugbjerg (MD) bød velkommen til det nye UN og orienterede om UN’s opgaver. MD kom desuden omkring
- forholdet til instituttet og sammenhængen mellem uddannelsesnævnet og
studienævnet.
- UN som vigtigt forum for arbejdet med og drøftelserne af uddannelsesområdet.
- at UN’s medlemmer er repræsentanter.
- fortrolighed og tavshedspligt
Trine Bjerregaard Andersen (UN-sekretær) gennemgik hovedpunkter i slideshow
om SN og UN’s arbejde. Emnerne var:
- Det retlige fundament for studienævn – som uddannelsesnævn også er en
del af
- Studienævnet i Universitetsloven
- Studienævn på Arts
- Studienævnets opgaver
• Kvalitetssikring
• Studieordninger
- Tavshedspligt, personfølsomme oplysninger, habilitet
- SNUK – Studienævnsbetjening og uddannelseskvalitet

5.

Nyt om corona-situationen
MD orienterede om den nuværende situation, herunder
- regler for nedlukningen.
- at der er onlineundervisning frem til udgangen af marts.
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at MD vil indstille til, at UN godkender, at mundtlige eksaminer (sommereksaminer) omlægges til zoom. UN vil blive inddraget i arbejdet med omlægning af sommereksaminer og nødstudieordninger i løbet af foråret.

Derudover orienterede MD om,
- at SN har bedt UN om at indsamle information om, hvad UN har af retningslinjer/forslag/drøftelser omkring, hvordan man kan skabe et godt
online-undervisningsmiljø. Dette skal fremsendes til studienævnssekretær
senest den 1. marts. UN aftalte at drøfte dette nærmere under punkt 8 Undervisningsevaluering.
- at de studerende har modtaget en mail fra prodekanen vedr. forventningsafstemning til onlineundervisning.
- at underviserkredsen i øjeblikket drøfter løsninger og guidelines til de studerende på Kandidatuddannelsen i antropologi som efter planen skal på
feltarbejde efter påske 2021. Kun ganske få studerende har meddelt, at de
ønsker at tage på feltarbejde i udlandet.
- at enkelte studerende på Human Security er i klemme, fordi de ikke kan få
lov til at tage tilbage til Danmark efter deres project placement. Afdelingen
er i kontakt med disse studerende, men kan ikke gøre ret meget, eftersom
dette bunder i regeringsbeslutninger.

6.

Orientering om uddannelser, der skal uddannelsesevalueres
UN blev orienteret om, at Human Security jf. turnusplanen skal uddannelsesevalueres i indeværende år og MD gjorde kort status på processen.
På martsmødet præsenteres UN nærmere for, hvad dette vil sige, men da processen med opstartsmøder mm. starter inden længe, må UN meget gerne orientere
sig i materialet allerede inden da (se Bilag 5: Uddannelsesevalueringer 2021_orientering UN). Human Security evalueres via fast track.

7.

Godkendelse af fagbeskrivelser for valgfag (beslutningspunkt)
UN godkendte fagbeskrivelserne for Udvidet antropologisk analyse for E21. Valgfagene er de samme som i E20:
- Udvidet antropologisk analyse: Global Connections and intimate lives
- Udvidet antropologisk analyse: Institutions and organisations
- Udvidet antropologisk analyse: Technologies and Materiality
Fagbeskrivelserne for ”Nyere antropologiske temaer” er under udarbejdelse og
UN besluttede, at de sendes til skriftlig behandling hos UN-medlemmerne, jf. retningslinjerne.
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Studievejledningen gjorde opmærksom på, at der er en del henvendelser fra studerende, som er interesseret i medicinsk antropologi/sundhedsantropologi. MD
bemærkede, at afdelingen er opmærksom på dette.

8.

Behandling af undervisningsevalueringer fra efterårets undervisning
Jfr. IKS’s evalueringspolitik
http://cas.medarbejdere.au.dk/uddannelse/kursusevaluering-paa-institutfor-kultur-og-samfund/
skal afdelingsleder og UN i samarbejde og på baggrund af evalueringsnotater fra
de enkelte fag udarbejde evalueringsrapporter for hver uddannelse. Der kan udarbejdes et fælles opsummerende notat for hele afdelingen eller én pr. uddannelse. Det er aftalt, at der anbefales at skrive mere prosatekst for bedre at kunne
forstå pointerne fremført i notaterne. På studienævnsmødet vil afdelingsleder
skulle præsentere det opsummerende notat for resten af studienævnet. Rapporterne skal fremsendes til studienævnssekretær senest den 1. marts 2021.
UN gennemgik evalueringsnotaterne og havde følgende kommentarer:
Bacheloruddannelsen i antropologi
- Generelt får forløbene på bacheloruddannelsen (inkl. IV-fag) gode evalueringer.
- Læsemængden og teksternes trykkvalitet adresseres i nogle af evalueringerne
– der har været udfordringer med scanningen, og også med at nogle læsegrupper har delt pensum op imellem sig, hvilket kan give problemer, særligt i de
tilfælde, hvor læsegrupperne ikke har fungeret optimalt.
- Der arbejdes på 1. semester med studietekniske hjælpemoduler – særligt
skriftlighed – i samarbejde med CED.
- Nogle hold har været udfordret pga. planlægningsmæssige forhold og pga. coronasituationen, herunder forholdet mellem online- og fysisk undervisning
- UN-medlemmerne bemærkede, at evalueringerne jævnligt har vist, at de studerende responderer negativt på at være i to bestemte undervisningslokaler.
UN er enige om, at denne problematik skal håndteres samtidig med, at lokalepresset gør, at disse to lokaler ikke kan undværes. Måske kan det undersøges,
om nogle af lokalerne øverst oppe på museet eller på 2. sal kan bruges.
o MD følger op ift. lokaler og en enkelt manglende evaluering.
Kandidatuddannelsen i antropologi
- De fleste kurser på Kandidatuddannelsen i antropologi har fået positive evalueringer på trods af udfordringer som følge af coronasituationen. UN drøftede derfor, hvordan erfaringerne fra disse kurser kan bruges konstruktivt
fremover.
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Nogle af evalueringerne tyder på, at der har været udfordringer bestemte kurser. Disse omhandlede hovedsageligt, at de studerende har oplevet, at de har
fået et begrænset udbytte af undervisningen, og at der har været forvirring
om et af kursernes identitet og formål.
UN spurgte til muligheden for at afholde en kodningsworkshop (kodning af
data) på afdelingen. Der undervises allerede i kodning, men ikke i brug af
software (fx Nvivo). UN-medlemmerne drøftede, hvor sådan en kodningsworkshop i så fald skulle placeres.
Generelt viser evalueringerne, at de mundtlige zoomeksaminer har fungeret
godt.
o UN aftalte, at MD følger op på 1) de omtalte udfordringer 2) mulighederne for at afholde en kodningsworkshop og 3) manglende evalueringsnotater.
MD giver en tilbagemelding på UN-mødet den 3. marts.

KA Human Security 1. semester
- Generelt er evalueringerne på Human Security meget positive. De studerende
klarer sig bedre og bedre til eksamen, og de eksterne censorer er meget imponerede.
- Det virker til, at de justeringer, der er lavet i de enkelte kurser har haft positiv
effekt. Det samme gælder sammenholdet blandt de studerende, som underviserne løbende arbejder på at styrke.
- UN havde et ønske til, at der i samtlige evalueringer udformes en 1-sides sammenfattende skrivelse som vedlægges de statistiske oversigter. Til gengæld
ønsker UN ikke, at de individuelle kommentarer inkluderes i videresendelsen
til UN.
o Christian Gade (CG) følger op.

Masteruddannelsen i Sundhedsantropologi:
- Der er positive evalueringer på Masteruddannelsen.
Tilvalget i sociologi
Dette tilvalg blev for første gang kørt i sin nye form i samarbejde med Idéhistorie i
E20
- Evalueringerne er generelt positive.
- Der er nogle kommentarer ift., at tilvalget udbydes på engelsk, hvilket kræver
tilvænning for nogle studerende. Derudover opleves læsemængden som stor.
Studievejledningen er opmærksom på kommende studerende skal orienteres endnu bedre om, at det er et engelsksproget tilvalg med en relativt stor læsemængde.
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Generelle pointer fra undervisningsevalueringerne
- Det lader til, at nogle undervisere har haft held med at få onlineundervisningen til at fungere, mens andre har haft udfordringer med det.
- En del kurser, der har kørt flere gange med samme undervisere, har oparbejdet nogle gode strukturer, som også ofte giver stærke evalueringer.

Beslutning:
MD tager pointerne fra UN’s behandling af evalueringsnotaterne med i den opsummerende evalueringsrapport, som sendes til behandling i SN.
MD efterspørger de enkelte manglende evalueringer hos underviserne

Onlineundervisning
I forlængelse af ovenstående behandling, drøftede UN, hvordan man kan skabe et
godt online-undervisningsmiljø (jf. dagsordenspunkt 5).
-

-

-

I flere af evalueringerne er der kommentarer, som omhandler dårlig lyd i onlineundervisningen. UN drøftede, om underviserne kan få en vejledning vedr.
lydsiden v. onlineundervisning og blev enige om, at underviserne skal opfordres til at låne det lydudstyr, som er tilgængeligt på afdelingen.
MD følger op.
UN bemærkede, at der er flere kommentarer i evalueringerne vedr. pauser:
Der må gerne være flere pauser og de må gerne må være fastlagt på forhånd.
De studerende påskønner fleksibilitet i onlineundervisningen.
Flere evalueringer peger på, at blended learning ikke fungerer særlig godt.
Det kræver ordentligt udstyr. Det har fungeret godt i Antropologi som profession, og generelt fungerer det bedst, hvis der er to undervisere.
UN drøftede muligheden for at optage forelæsninger, så det er muligt at ’tage
dem frem til senere brug’. UN var dog enige om, at en optagelse af forelæsninger og undervisning ikke kan erstatte onlineundervisningen.
Det blev endvidere bemærket, at det er vigtigt at få videreformidlet den generelle pointe, at onlineundervisning ikke er ligeså godt som almindelig/fysisk
undervisning.

UN’s drøftelser skal fremsendes til studienævnssekretær senest den 1. marts.

9.

Evaluering af projektorienteret forløb (drøftelsespunkt)
Uddannelsesnævnet skulle drøfte og kommentere evaluering af projektorienteret
forløb for E20 fra hhv. studerende og projektværter med særlig opmærksomhed
på de tre delelementer af det projektorienterede forløb og på sammenhængen
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mellem disse tre delelementer (1. vejledning og/eller undervisning, 2. forløbet hos
projektværten samt 3. eksamensformen) samt på den generelle sammenhæng på
hele semesteret. Uddannelsesnævnet skulle endvidere drøfte, om evalueringsresultaterne giver anledning til forslag til kvalitetsforbedringer. Eventuelle p. Problematikker tages med til SN, hvorfra de opsamles og gives videre til dekanatet og
Uddannelsesforum Arts (UFA).

UN’s drøftelser til projektværternes evalueringer
Det er meget positivt, at 100% af projektværter gerne vil have studerende igen.
Evalueringerne indeholder nogle pointer omkring kontrakten, fx at den kunne
være mere præcis, eller kunne udfyldes med flere detaljer, for at forebygge evt.
uenigheder senere hen.
Nogle projektværter synes, at de burde være mere i kontakt med universitetet, andre synes at det er fint.
UN var generelt positivt overrasket over evalueringerne.

10. UN-spørgsmål til undervisningsevaluering efterår 2021
(drøftelsespunkt)
UN besluttede at bevare de nuværende UN-spørgsmål i fire semestre (E21, F22,
E22 og F23). Spørgsmålene evalueres først igen derefter, dvs. i februar 2023 (så
eventuelle nye spørgsmål kan anvendes i evalueringen for E23).
Hvis det nye evalueringssystem ændrer ved spørgsmålene ønsker UN dog, at
drøftelsen tages op igen inden februar 2023

11. Forslag til kommende møder
11.1 Forslag til kommende UN-møder
Forslag til kommende UN-møder kan bringes op på møderne og/eller sendes til
forpersonerne Mads Daugbjerg (mads.daugbjerg@cas.au.dk) og Puk Willemoes Jensen (201507576@post.au.dk ) og UN-sekretæren (trinebj@au.dk)
11.2

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

12. Meddelelser/Nyt fra
12.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/fagene
Der kommer nyt LMS-system til sommer, som erstatter Blackboard. Systemet
hedder Brightspace.
MD skal mødes med prodekanen i februar/marts vedr. opfølgning på evalueringen af studieordningen for Kandidatuddannelsen i antropologi. Det tidligere UN
lagde op til at fjerne progressionskravene mellem Feltarbejde 1 og 2. Dette vil
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prodekanen gerne drøfte som led i en samlet drøftelse af evalueringen af Kandidatuddannelsen i antropologi. Dette kan resulteret i krav om studieordningsændringer.

12.2 Meddelelser / nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentanter
- Referat fra seneste SN-møde er tilgængeligt på hjemmesiden.
12.3 Meddelelser/nyt fra de studerende
- Fagrådet mødes snart igen for at starte det nye semester op. Det indledende
møde vil særligt omhandle rekruttering af studerende fra 2. semester til fagrådet.
12.4 Meddelelser / nyt fra studievejledere
- Studievejledningen har travlt, og mange studerende efterspørger hjælp til
alternative studieplaner.
- Der er stor udskiftning i studievejledningen pt. På det kommende UN-møde
vil der derfor komme nye repræsentanter fra studievejledningen.
- Der bliver søgt mentorer, som kan vejlede antropologistuderende i enkeltforløb. Er man interesseret kan man kontakte Magnus Refsgaard.
- Der holdes Udays online i slutingen af februar.
- Der holdes tilvalgsdag 11. februar 2021.
- MD takkede Magnus Refsgaard for den store indsats i UN og på afdelingen.

12.5 Meddelelser / nyt fra Arts studier
- Nyhedsbrev fra Arts Studier findes her. Trine Bjerregaard Andersen gennemgik kort overskrifterne fra nyhedsbrevene fra Januar og februar:

-

Nyhedsbrev februar 2021
Sprogpolitik – påmindelse om gældende regler
Arbejdet med studievelkomst 2021 er i gang
Opdatering af studieportalen med nye medlemmer i studienævn og uddannelsesnævn
Bacheloroptag ift. gennemsnitlig adgangsgivende kvotient i Power BI
Frafaldstal på BA ift. adgangsgivende gennemsnit, kvote og prioritering i
Power BI
Arts CompanyDating bliver del af Arts Karriereuge
Karrierearrangementer for studerende

-

Nyhedsbrev januar 2021
Tilstedeværelseskravet for undervisningen er fortsat ikke gældende i F21
Nyt skemavisningssystem fra foråret 2021
Turnusplan for uddannelsesevalueringer på Arts 2021-2025 er opdateret
Ny webressource om studerendes trivsel til VIP under udarbejdelse
Brightspace afløser fra efterårssemesteret 2021 Blackboard

-
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Kandidatdag Online havde flere besøgende end nogensinde
U-days foregår i 2021 online
Udvekslingsophold i 2021-22
Arbejdsmarkedsstatus – ny Power BI emnerapport er publiceret
Arts CompanyDating går online i uge 8 2021

13. Forårssemestrets UN-møder (beslutning)
UN vedtog inden jul nedenstående mødedatoer. 3. februar (langt møde) kl. 10-14
- 3. marts kl. 10-12
- 7. april kl. 10-12
- 5. maj kl. 10-12
- 2. juni kl. 10-12
Det nye UN bekræftede mødetidspunkterne.

14. Evt.
UN aftalte følgende opfølgningspunkter til martsmødet:
- Evt. undervisningsevaluering af BA-projekt og andre manglende evalueringer
- Opfølgning på undervisningsevalueringer, herunder MD’s dialog med relevante undervisere.

