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REFERAT
1. Valg af ordstyrer
Mads Daugbjerg (MD)

2. Godkendelse af dagsorden og referat samt opfølgning på referat
UN godkendte dagsordenen og referatet fra mødet den 3. februar 2021.
Opfølgning til referat – se punkt 9 i dagsordenen.

3. Meddelelser/Nyt fra
3.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/fagene
- Udays er afholdt, og det gik godt.
- Der er indført nyt kvote2-system. MD har været til møde med AU Optag vedr.
dette og orienterede på den baggrund UN om det nye system. UN kommenterede
på det nye system og var skeptiske ift. afskaffelsen af den motiverede ansøgning,
som er besluttet af universitetsledelsen. MD fortalte, at det overvejes at skære andelen af optagede via kvote2 ned til 20% (fra 30%), fordi effekterne af det nye system uden reel fagnær inddragelse er vanskelige at forudse. Nogle UN-medlemmer udtrykte bekymring over en sådan reducering, fordi man fortsat anser kvote2
for en vigtig mulighed. En evt. reducering ville kunne justeres op til 30% igen i
kommende år, hvis det viser sig, at det nye system virker godt.
- MD takkede for responsen til den skriftlige høring af fagbeskrivelser for E21 (Nyere antropologiske temaer). Fagbeskrivelserne blev godkendt af UN.
- MD har været til møde med prodekanen vedr. evalueringen af studieordningen
for KA Antropologi 2017/2019. Til mødet deltog tidligere afdelingsleder, Jens
Seeberg, og kommende afdelingsleder, Susanne Højlund. Evalueringen er talt
igennem, men evt. kommende studieordningsændringer er ikke endeligt landet.
Progressionskravet mellem feltforberedelse og feltarbejde 1 drøftes fortsat.
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3.2 Meddelelser / nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentanter
Referat fra seneste SN-møde er tilgængeligt på hjemmesiden.
3.3 Meddelelser/nyt fra de studerende
Der var ikke noget nyt.
3.4 Meddelelser / nyt fra studievejledere
Udays er blevet afholdt med succes.
3.5
-

Meddelelser / nyt fra Arts studier
UN’s side på studieportalen er opdateret
Trine Bjerregaard Andersen (TBA) gennemgik nyhedsbrevet i overskrifsform:
o Arts ansætter trivselskoordinator
o IV-fag for efteråret 2021 og foråret 2022 kan nu ses i kursuskataloget
o Projektorienterede forløb og specialer i Power BI for 2020
o Resultater fra studiemiljøundersøgelse og dimittendundersøgelsen
o Nyt bachelor.au.dk webunivers
o Online Power BI workshops 2021 - Årlig status og uddannelsesevalueringer
o Kommende arrangementer sætter fokus på de studerendes trivsel

MD opforderede til at deltage Power BI-workshops, og at UN overvejer, hvordan Power
BI kan bruges i UN’s løbende arbejde evt. igennem Sofie Raun (SR).

4. Nyt om corona-situationen
MD orienterede om situationen: Der er lagt op til, at der i midten af marts kommer mere
information om, hvad der skal ske på den anden side af påskeferien.
MD nævnte, at han overvejer, at invitere trivselskoordinator til et UN-møde i foråret.
UN havde ikke yderligere kommentarer til punktet.

5. Uddannelsesevaluering af Human Security 2021
Human Security skal uddannelsesvalueres i 2021. Derfor havde UN inviteret Birgitte
Svenstrup Klostergaard (BSK) (SNUK-tovholder på evalueringen) til UN-mødet. BSK
præsenterede UN for kvalitetsområdet på AU generelt (herunder årlig status) og for formålet med og processen for uddannelsesevalueringer.
BSK orienterede endvidere om, hvordan UN inddrages i processen.
MD nævnte, at UN kan blive bedt om at kommenete/godkende noget skriftligt, da UNmødernes placering ikke altid passer med tidspunktet for, hvornår der skal meldes materiale ind til uddannelsesevalueringsprocessen.
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6.

UN indstiller liste med eksterne eksperter (uddannelsesevaluering) (beslutningspunkt)
MD præsenterede UN for en bruttoliste af eksterne eksperter, som han og Christian Gade
(CG) har samlet efter sparring i fagmiljøet. CG kommenterede på baggrunden for valgene
af eksterne eksperter og præsenterede dernæst kort de enkelte eksperter. Nogle af de foreslåede eksperter er bosat i udlandet, hvilket vil betyde, at evalueringsmødet skal holdes
online, hvis de skal deltage.
UN drøftede listen og stillede opklarende spørgsmål. UN spurgte til, om der kan inddrages en esktern ekspert, som er repræsentant for en NGO/en mere praktikerorienteret repræsentant.
Der blev spurgt til, om der kan inviteres alumner til uddannelsesevalueringsmødet. BSK
undersøger og følger op med MD og CG.
Beslutning
UN besluttede at det skal undersøges, om der kan findes en ekstern ekspert fra en
NGO/en mere praktikerorienteret repræsentant til listen med aftagere.
CG og MD følger op.
Det endelige forslag til listen med eksterne eksperter sendes til skriftlig godkendelse i UN.
MD følger op.
Deadline for at indstille listen til institutleder senest 26. marts.

7.

Præsentation af evalueringsfokus og input til uddannelsesevaluering
(fast track)
MD og CG præsenterede det udkast til evalueringsfokusset, som skal besluttes på opstartsmødet 4. marts og inddrog uddannelsesnævnet i de uddannelsesnære drøftelser.
Forslaget til evalueringsafokusset er pt. studiemiljø, da dette har været et stort fokus på
uddannelsen og noget af det, der virkelig har løftet den.
Uddannelsesnævnet drøftede, om der var nogle generelle betragtninger fra afdelingens
øvrige uddannelser, der skal tages med ind i analysearbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af evalueringsrapport og foreløbige handleplaner. Der blev også nævnt, at studiemiljø som evalueringsfokus kan være til gavn for hele afdelingen.
UN drøftede desuden andre mulige fokuspunkter, herunder internationelt netværk og
samarbejder; dimmittendarbejdsløshed; samarbejdet mellem det forskellige dele af uddannelsen.
Beslutning
UN besluttede, at studiemiljø skal være evalueringsfokus i uddannelsesevalueringen.
UN’s repræsentanter fra Human Security arbejder desuden på at få input til rapporten fra
de studerende på uddannelsen.
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8. Behandling af nødstudieordninger for sommereksaminer 2021
Afdelingsleder og UN-forpersonskab er blevet bedt om, at udarbejde en plan for, hvordan
der kan afholdes eksamen virtuelt, hvis eksamenerne ikke kan foregå på campus i sommeren 2021.
Fakultetets uddannelsesledelse har besluttet, at der som udgangspunkt omlægger til
zoom, hvis der bliver behov for en plan B. Tilsvarende er plan B for skriftlige tilsynsprøver
de korte bundne hjemmeopgaver. Nødstudieordninger vil kun træde i kraft ved en evt.
nedlukning af universitetet.
Man kan læse mere om retningslinjer for afholdelse af sommereksamen 2021 her:
(https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/corona-informationfraarts/.
Afdelingsleder og UN-forpersonskab har ud fra disse udgangspunkter samt erfaringer fra
tidligere udarbejdet en plan for omlægning af eksaminerne, som UN skulle behandle og
indstille til godkendelse i studienævnet.
UN spurgte til erfaringerne fra F20; generelt lyder det til at erfaringerne med zoomeksaminerne er, at de er forløbet ok.
OBS: Der kommer en ekstra skriftlig behandling af ’skæve omprøver.’
Beslutning:
UN godkendte oversigten over omlægning af prøver for Afdeling for antropologi og indstillede dem til godkendelse i studienævnet.

9. Opfølgning på undervisningsevaluieringer E20
UN aftalte på mødet den 3. februar at følge op på de manglende evalueringsnotater fra
E20. Derudover blev det aftalt, at MD skulle give UN en tilbagemelding på den opfølgning, han skulle lave som følge af evalueringerne.
UN havde fået tilsendt evaueringsnotaterne og drøftede dem.
Der var ikke yderligere kommentarer til de manglende evalueringer på Bacheloruddannelsen i antropologi.
På nogle kurser på Kandidatuddannelsen i antropologi opleves der en vis diskrepans mellem studieordningen, undervisningen/analysedelen og eksamen – kurserne har i øvrigt
fået rigtig gode evalueringer.
Opfølgning: MD tager dette opmærksomhedspunkt med i de drøftelser, der pågår med
prodekanen vedr. studieordningen for Kandidatuddannelsen i antropologi.
Opfølgningspunkter fra 3. februar
MD orienterede:
- Der er fulgt op med underviserne jf. UN’s behandling af undervisningsevalueringerne den 3. februar 2021.
- Etablering af evt. kodningsworkshops drøftes stadig og er ikke landet
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10. Punkter til fremtidige UN-møder
Det forhenværende UN besluttede i efteråret 2020, at nedenstående emner skal dagsordenssættes på kommende UN-møder. UN skulle på indeværende møde tage stiling til, om
UN fortsat vil arbejde med disse punkter og i så fald hvordan og hvornår. UN skulle endvidere beslutte, om evt. andre punkter fra handleplanerne skal dagsordenssættes.
UN har tidligere besluttet at tage følgende emner på dagsordenen:
- Studieintensitet/tidsforbrug/antal undervisningstimer (blev drøftet i december 2020
– se referatuddrag i bilag)
- Didaktiske overvejelser om gruppearbejde
- Diversitet i pensum (blev drøftet i december 2020 – se referatuddrag i bilag)
- Relation og brobygning til arbejdsmarkedet og erhvervslivet
Beslutning
UN besluttede, at UN’s forpersonskab sammen tager stilling til listen og melder tilbage til
UN på aprilmødet.

11. Evt.
Der blev spurgt til muligheden for at drøfte genindførelsen af specialedialoger på et UNmøde. MD gjorde opmærksom på, at dette formentligt ikke vil kunne blive godkendt af
dekanatet, da afskaffelsen af specialedialogen for ca. fem år siden var en fakultetsbeslutning på tværs af alle uddannelser. Uanset hvad kan UN godt vælge at tage en drøftelse om
dette.
MD følger op

