Referat
Dato: 1.12..2021
Uddannelsesnævn
Antropologi og Human
Security

Mødedato: 1. december 2021
Mødested: Moesgaard, 4215-032
Mødeemne: UN-møde Antropologi og Human Security
Deltagere:

Studentermedlemmer: ingen
VIP-medlemmer: Susanne Højlund (forperson), Martin Demant Frederiksen, Christian
Gade, Janne Flora
Observatører: Marie Louise Tørring (fagkoordinator MSA), Frederik Møller Christensen
(studerende), Ellen Harpøth Lauersen (studerende), Trine Andersen (UN-sekretær)
Fraværende:
Puk Aslaug Willemoes Jensen (UN-næstforperson), Anne Rathcke Simonsen (studentermedlem), Christian Chalmer Hansen (studentermedlem), Alexandra Maria Ruge Peetz
Post (studentermedlem), studenterstudievejlederne

Referat
1. Valg af ordstyrer
Susanne Højlund blev valgt
2. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på godkendt referat
UN godkendte dagsordenen til dagens møde og fulgte op på godkendt referat fra
mødet den 3. november 2021:
-

Der afholdes trivselsarrangement med gløgg og æbleskiver kl. 15-16:30 den
2. december for alle studerende på afdelingen.

-

Sofie Raun har inviteret til arrangementer ”Antropologier i studiejob” – studierelevante jobs er noget af det vi ved virker ift. reduktion af dimittendledighed.
UN er enige om, at dette er et vigtigt indsatsområde.

-

Trine Andersen sætter et møde op vedr. studiestart med følgende deltagere:
Christian Gade, Susanne Højlund, Sofie Raun, Jannie Laigaard (VEST) og Trine
Andersen (SNUK)

3. Opsamling på uddannelsesevaluering og handleplan for Human Security
Susanne Højlund og Christian Gade skulle orientere om den reviderede handleplan,
og UN skulle beslutte, hvilke handlinger, der skal sættes på uddannelsesnævnets
dagsordner til opfølgning i det kommende år.
NB: På mødet var handleplanen er endnu ikke godkendt af dekanatet, hvorfor UN behandlede et udkast.
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Behandlingen i dekanatet sker i december 2021, og UN orienteres om den endelige
status på februarmødet.
Christian Gade gennemgik handleplanen og gjorde status på handlingerne:

Rekruttering og studiestart: Frafaldstallene er fine, særligt set i lyset af corona. Der arbejdes på initiativer (særligt ift. fastholdelse) vedr. oversøiske studerende. Studenterkomitéen gør meget for at promovere uddannelsen, og to studerende var med til at
præsentere uddannelsen på kandidatdagen.

Struktur og forløb: Det ser godt ud. De studerende optjener i gennemsnit 28 ECTS pr.
semester. Studieintensiteten er angivet til 37 timer. På 2. semester skal de studerende
finde project placements, og erfaringen har været, at dette kan virke lidt stressende på
de studerende. Fagmiljøet har derfor arbejdet med at tale stressniveauet lidt ned, og
det virker til at det har haft en positiv effekt i år.
Der er lavet en projektdatabase med ca. 100 steder, hvor de studerende tidligere har
været i project placement.
Der arbejdes med inner development goals, hvor de studerende forberedes til project
placement.

Udvikling af uddannelser, undervisning og læringsmiljø: Tallene er fine. Der arbejdes
løbende med at gøre sammenhængskraften mellem kurserne bedre – og der er fortsat
fokus på sammenhængskraften mellem fakulteterne.

Studiemiljø: Studenterkomiteen har arbejdet meget med at få gang i studiemiljøet
igen (bl.a. via reboardingmidlerne), og det går rigtig godt. Der har været mange
events, så de fleste har haft mulighed for at deltage i reboardingarrangementer.

Relation til arbejdsmarkedet: Dimittendledigheden er gået stødt nedad over en årrække. Der laves en HS-dag den 28. januar med undergeneralsekretæren i FN, som
også er leder af FN’s miljøprogram. Der arbejdes desuden på at lave en karrieredag
(evt. sammen med antropologi) i februar bestående af bl.a. en project placement
workshop og et virksomhedsevent.
Handleplanen er sendt til godkendelse i dekanatet.
UN besluttede at prioritere følgende punkter til opfølgning i det kommende år:
- En fælles karrieredag med antropologi i februar (Christian og Susanne drøfter
dette)
- Dimmitendledighed og fremtidig arbejdsmarked skal drøftes på UN-mødet i
marts måned. I den forbindelse vil der blive fulgt op på den evt. fælles karrieredag.
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4.

Status på handleplanen for Masteruddannelsen i sundhedsantropologi (udsat fra
novembermødet)
Afdelingsleder og fagkoordinator skulle orientere om handleplanens status efter behandling i Studienævn og indstilling til studieleders godkendelse.
UN skulle dernæst beslutter, hvilke handlinger, der skal sættes på uddannelsesnævnets dagsordner til opfølgning i det kommende år.
arie Louise Tørring (fagkoordinator) orienterede om handleplanen og gjorde status på
de forskellige handlinger:

Rekruttering og studiestart: fald i ansøgertal på 50% efter corona, hvilket ikke er så
overraskende. Instituttet har sat en markedsføringskampagne i gang for alle masteruddannelser. Marie Louise Tørring inviterede til et Åbent Hus event, der foregik som fjernundervisning i foråret. I den kommende handleplan skal det noteres, at der fortsat skal
rækkes ud via sådanne initiativer.

Struktur og forløb: Indikatoren har været gul, men i år har der været forbedringer ift. fx
introduktioner til de ting, som erfaringen har vist, at masterstuderende har haft udfordringer med. Fagmiljøet har fået rigtig god feedback på disse løsninger, som bl.a. har
betydet, at der kan bruges mere tid på det faglige, når der er undervisning i weekenderne.

Udvikling af uddannelser, undervisning og læringsmiljø: Der er umiddelbart ikke så
meget at handle på, da det går rigtig godt, og da de studerende er meget tilfredse.
Der er søgt satspuljemidler i samarbejde med Københavns Universitet til at udvikle mikromoduler, hvor idéen er, at de studerende kan følge en 5 ECTS virtuel forelæsningsrække mellem weekendseminarerne. Dette kunne også være en måde, hvorpå man
kan integrere andre studerende fra afdelingen, som har en særlig medicinsk interesse.
(Desværre fik IKS afslag på ansøgningen d. 8/12.)

Studiemiljø + Der har været årsmøde i alumneforeningen, hvor det er blevet besluttet
at lave foreningen til et fagligt selskab.

Relation til arbejdsmarkedet: Ved den sidste uddannelsesevaluering blev der opfordret til at etablere et aftagerpanel, men der er ikke handlet på dette endnu. Der er en
velfungerende alumneforening. Erhvervspraktikken er blevet nødt til at blive annulleret
pga. corona-nedlukning og pres på hospitalerne.
Susanne supplerede med, at instituttet har understreget, at alle uddannelser skal lave
et alumnearrangement mindst 1 gang om året. UN drøfter mulighederne ift. etablering
af et ’fagligt selskab’.
UN-medlemmerne foreslog, at der etableres en årlig karrieredag for afdelingen, hvor
man bevidst går efter at invitere alumner fra Human Security og Antropologi.

UN besluttede at prioritere følgende punkter til opfølgning i det kommende år:
-

-

Alumne- og aftagerområdet skal drøftes i marts måned i forbindelse med den
overordnede drøftelse dimittendledigheden.
Der laves en opfølgning/status på mikromodulerne i UN, når det er relevant.
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5. Reboardingmidler (status)
Susanne Højlund gjorde status på og orienterede om reboarding-midlerne/-arrangementerne:
Det går godt med afviklingen af reboardingarrangementerne, og der er fortsat enkelte
arrangementer for antropologerne, der mangler at blive afholdt.
Teaterforeningen er i gang med at arrangere en forestilling.
Sofie Raun fortalte, at hun i nærmeste fremtid følger op på nogle af initiativerne, fx
filmklubben.
På Human Security er de fleste arrangementer afviklet.
Susanne Højlund fortalte, at da der var penge tilbage i puljen, har afdelingen givet positive svar til initiativer, som har sendt ansøgninger ind løbende.
UN drøftede, hvordan de resterende midler skal bruges, og det blev aftalt, at Susanne
Højlund og Sofie Raun gør op, hvor mange midler der er tilbage, og skriver ud til afdelingen og UN.
UN er enige om, at det har været dejligt at se, at arrangementerne har været givende
og at de studerende har haft så meget initiativ.
Susanne afsluttede punktet med at opfordre UN til at skrive til hende med idéer til,
hvordan de resterende midler skal bruge.

6. Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Undervisningspris.
I forbindelse med afholdelsen af Aarhus Universitets årsfest fredag den 9. september
2022 påregner Aarhus Universitets Jubilæumsfond at uddele en pris på 60.000 kr. som
anerkendelse af fremragende og banebrydende undervisning på Aarhus Universitet
(Undervisningspris). Der skal indstilles en kvindelig og mandlig kandidat.
Uddannelsesnævnet skulle indstille egnede kandidater til Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Undervisningspris. Der efterspørges både kvindelige og mandlige kandidater.

Beslutning:
UN besluttede, at Sofie skriver ud til afdelingens studerende i Brightspace. De studerende skal så kontakte Sofie pr. mail med deres input. UN holder et ekstraordinært
zoommøde mandag den 6. december, hvor det afgøres, hvilke undervisere UN indstiller.

Videre proces:
På et ekstraordinært UN-møde den 6. december 2021 indstilles kandidater
På SN mødet 8. december 2021 meddeler afdelingsledere UNernes indstillinger
mundtligt. På mødet indstilles to kandidater (en kvinde og en mand) som SN’s bud til
prisen.
Senest 6. januar 2022 indstiller Instituttet to kandidater (en kvinde og en mand) som
IKS’ bud til prisen.
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7. Meddelelser/Nyt fra
7.1
Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/fagene
- Marie Louise Tørring er valgt som ny forskningsprogramleder. Der er fortsat
nogle brikker der skal falde på plads i den forbindelse.
- Nedskæringer/udflytninger fylder fortsat meget i drøftelserne på universitetet. Susanne Højlund orienterede om processen. Der træffes først endelig afgørelse på området 1. april 2022.
- Coronasituationen fylder desuden meget i drøftelserne på universitetet. Susanne Højlund opfordrede UN til at kontakte hende, hvis de oplever at situationen skaber utilfredshed, misforståelser m.v.
Undervisning og eksamen afvikles som planlagt.
- Der har været møde i museumssamarbejdsudvalget den 30. november,
hvor de forskellige aktører gjorde status. Der arbejdes på at gøre samarbejdsfladerne og visionerne for samarbejdet med museet tydeligere.
- Der kommer to lokaler på afdelingen med mobile møbler. Dette inkluderer
også et koncept til, hvordan (mulighederne for) indretningen bruges pædagogisk. Der er planlagt et staff meeting på VIA, hvor man har sådan et rum.
En ansat fra VIA vil i den forbindelse holde oplæg om de pædagogiske muligheder.
- Institutleder stopper i sin nuværende stilling til foråret.
- Inden længe tages der hul på undervisningsplanlægningen for efteråret
2022. Planerne for Foråret 2022 er efterhånden ved at være på plads
- Der holdes lokale specialeworkshops på afdelingen
7.2

Meddelelser / nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentanter
- Referat fra seneste SN-møde er tilgængeligt på hjemmesiden.

7.3 Meddelelser/nyt fra de studerende
UN aftalte at det på februarmødet skal drøftes, hvad fagmiljøets interesse er i kantinen
og hvordan den kan bevares.
7.4 Meddelelser / nyt fra studievejledere
Studievejlederne havde sendt et notat til Susanne Højlund, som hun præsenterede:
- De studerende er gode til at opsøge vejledningen.
- Afholdte arrangementer:
o Årgangsmøde 1. semester antro BA: Fokus på trivsel, studiegrupper og eksamen.
o 3. semester, antro BA: arrangement vedr. ITTU
o 1. semester Human Security: fokus på profilsemestret.
o Der holdes U-days i februar. Datoerne er nu meldt ud.
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7.5 Meddelelser / nyt fra Arts studier
Trine Andersen gennemgik december måneds nyhedsbrev fra Arts Studier i overskriftform:
Undervisnings- og eksamensperioderne 2023-2024 er nu fastlagt
Forsinkelsessamtaler E2021
Indhentning af valgfag og fag med skiftende emne for efteråret 2022
Status på IV-fag E22-F23
Timetælling E21 er afsluttet
Nyhedsbrev fra Arts Studier kan findes her.
8. Forslag til mødedatoer i F22
UN besluttede at holde fast i at møderne ligger første onsdag i måneden kl. 10-12.
Trine Andersen indkalder til møderne.
Der holdes ikke UN-møde i januar.
UN-mødet i februar vil traditionen tro vare 4 timer.
9. Forslag til kommende møder
9.1 Forslag til punkter til kommende UN-møder
Dette blev behandlet løbende, se referatet under de forskellige dagsordenspunkter,

9.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN
UN havde umiddelbart ingen input til emner, der skal behandles i SN.
10. Eventuelt
Der var inden punkter til Eventuelt, og mødet blev afsluttet

