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Referat
1. Valg af ordstyrer
Marting Demant Frederiksen

2. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på godkendt referat
UN godkendte dagsorden til dagens møde og fulgte op på godkendt referat fra
mødet den 6. oktober 2021.

Opfølgning på referat
•

Vedr. mulighed for at VIP-koordinatorer kan få samme information om studiestarten, som de nye studerende
Christian Gade har været i kontakt med studiestartskoordinatoren fra Arts
Studier, og SNUK vil ligeledes undersøge mulighederne.

•

Studieordningsændring på Antropologisk formidling
Ændringen med en synopsis på 2 sider i stedet for 3 er indstillet til SN. Hvis
SN godkender ændringen, skal den indstilles til godkendelse hos prodekanen.

3.

Status på og prioritering af initiativer fra handleplaner 2020 og 2021 (beslutningspunkt)
UN skulle beslutte, hvilke handlinger fra 2020- og 2021-handleplanerne, der skal
sættes på uddannelsesnævnets dagsordner til opfølgning i det kommende år.

BA Antropologi
Mange initiativerne fra handleplanen er der handlet på/er løst
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-

Ang. handlingen En ekstraordinær survey + et opfølgende møde organise-

res med årgang 2019 ifm. at de skriver BA-projekt i E21, med fokus på at
indhente indtryk og erfaringer om bl.a. frafald, sammenhæng mellem kurser/semestre og studiemiljø på hele BA-uddannelsen.
Det blev aftalt, at der arrangeres et eftermiddagsmøde 2. december for
alle studerende på BA antropologi. I stedet for en survey, sendes der inden
mødet en mail til de studerende, hvor de opfordres til at tænke over mulige initiativer til forbedring af trivsel og studiemiljø. Hvis der fortsat er problemer i foråret, kan der organiseres en større survey.
Opfølgning: Susanne Højlund og Sofie Raun

-

Det blev aftalt, at ovenstående møde også benyttes som en mulighed til at
genopstarte fagrådet.
Opfølgning: Ellen Lauersen og Vibe Laursen

-

Der holdes løbende øje med studieintensiteten
Opfølgning: Susanne Højlund

-

Ang. genfortryllingen af Moesgaard.
Der er lavet en del initiativer (sociale og faglige), særligt i forbindelse med
reboardinitiativerne.
Opfølgning: UN følger op i foråret

-

Ang. initiativet ”Videreudvikling og skærpelse af kursusprofilen på kurset i Me-

tode 2: Antropologi i praksis s.m. nyansat adjunkt.”
Der er særligt fokus på dette, fx er der skabt kontakt til en del virksomheder.
Sofie Raun arbejder desuden på et projekt vedr. studiejobs
Opfølgning: UN skal informeres om Mantra-projektet og Sofie Raun vil orientere UN i december 2021 eller i foråret 2022.

KA Antropologi:
- Ang. rekruttering:
Human Security præsenteres på kandidatmessen. Det har været overvejet om
KA Antropologi skal være repræsenteret, men det er aftalt, at dette er mindre
relevant pga. adgangskravene.
-

Ang. frafald:
Af handleplanen fremgår, at der ikke skal være initiativer, men UN drøftede
alligevel, om der bør gøres noget. UN besluttede, at der skal findes mere statistisk materiale om frafaldet, og det skal løbende monitoreres. UN skal behandle punktet på 1. eller 2. møde i forårssemestret. Evt. skal næste skridt
være at lave en frafaldsundersøgelse på både BA og KA.
Opfølgning: Sofie Raun og Susanne Højlund
Det må påregnes, at der vil være eftereffekter af coronanedlukningen. UN
drøftede muligheden for at iværksætte en SWAT-analyse. UN var endvidere
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enige om, at det bør anerkendes, at coronakrisen har/får eftervirkninger. Det
vil være hjælpsomt med noget dokumentation, som kan bidrage til forståelsen
af, hvorfor studerende frafalder.
Opfølgning: Susanne Højlund viderebringer denne kommentar og forslagene
til instituttet og/eller Studienævnet
-

Ang. optjente ECTS pr semester:
Indikatoren var øget siden 2020, og der skal ikke yderligere handlinger til. UN
vil følge, hvordan tallene udvikler sig. Men Susanne Højlund ville gerne drøfte,
at de studerende føler sig pressede/fastlåste ift. specialeprocessen. De studerende er positive ift. de kurser der ligger, når de kommer hjem fra feltarbejdet,
fordi de skal arbejde med deres materiale og forberede sig til specialet.

-

Udvikling af uddannelser, undervisning og læringsmiljø:
Der er ingen initiativer i handleplanen på dette område, men Susanne Højlund
orienterede om, at undervisningspædagogikken er under udvikling, og underviserne får ekstrauddannelse i, hvordan møbler kan bruges pædagogisk.

-

Ang. studiemiljø:
Initiativerne er i gang.

-

Relation til arbejdsmarkedet:
Der skal gøres mere for at gøre MANTRA til et projekt, hvor afdelingen tager
mere ejerskab. Susanne Højlund orienterede om andre initiativer vedr. relationen til arbejdsmarkedet; der arbejdes bl.a. med kontakt med aftagere i Århus
og omegn og med at invitere dem ind på afdelingen.
Der arbejdes således løbende med initiativerne fra handleplanerne.
Der kunne gøres mere for at udbrede fortællingen om MANTRA og The Kitchen. Oktober/november er et godt tidspunkt til dette. Studievejledningen kan
orientere de studerende på kandidatuddannelserne om dette på semestermøderne.
Opfølgning: Studievejledningen og koordinatorer/undervisere på kandidatuddannelserne.
UN holder løbende øje med ledigheden.

KA Human Security
- Lige nu er handleplanen i godkendelsesprocessen. På decembermødet
gøres status på den reviderede handleplan,
MA Sundhedsantropologi
- På decembermødet dagsordenssættes status på denne handleplan. En
VIP-repræsentant fra uddannelsen vil deltage i UN-mødet.
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Handleplanerne fra 2020
UN har tidligetre besluttet, at nedenstående initiativer skal adresseres i UN:
- 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)
- Relation og brobygning til arbejdsmarkedet og erhvervslivet
På dette møde skulle UN drøfte, hvordan disse initiativer skal prioriteres i det kommende studieår. UN drøftede følgende:
- Ang. diversitet i pensum:
UN drøftede om dette fortsat er relevant at tage op. De studerende (observatører) fortalte, at der er fokus på dette blandt de studerende, og at de
anser det for at være relevant. De studerende kan mærke, at der har været en indsats for at øge diversiteten i pensum. Det er en indsats, der skal
arbejdes med løbende
Opfølgning: Susanne Højlund. Det skal drøftes løbende på afdelingen
(blandt underviserne), og der skal skabes en dialog med de studerende.
Initiativet skal dagsordenssættes igen på et UN-møde i foråret, og det skal
skrives ind i 2022-handleplanerne under delpolitik 3.

4.

-

Ang. gruppearbejde:
De studerende gav udtryk for, at det har virket godt, at gruppearbejdet har
været organiseret af afdelingen, og det virker til, at de studerende er positive ift. gruppearbejde. Studievejledningen gjorde opmærksom på, at
workshoppen med gruppearbejde skal integreres i studiestarten og gøres
til en officiel del af dokumentet vedr. studiestart. Det bør også integreres i
undervisningen det første studieår. Dette har fungeret godt de seneste år.
Når gruppearbejdet er organiseret fra afdelingen/i undervisningen i begyndelsen af studieåret (1. årgang), kan de studerende senere ”sættes
mere fri” ift. gruppearbejde og organisering af grupper.
Det drøftes om gruppearbejdet også skal være organiseret på kandidatuddannelsen i antropologi. Dette vil være gavnligt, fordi mange ikke kender hinanden fra tidligere.
Opfølgning: Susanne Højlund og studievejledningen. Det skal drøftes i UN
og med underviserne inden studiestart, dvs. i forårssemestret 2021.

-

Ang. relation og brobygning til arbejdsmarkedet og erhvervslivet:
Dette er adresseret i forbindelse med drøftelserne af handleplanerne fra
2021 (se ovenfor).

-

Ang. studieintensitet/tidsforbrug/antal undervisningstimer:
Der skal fokuseres på dette i forbindelse med undervisningsevalueringerne

Ledighed og fællesskabsfølelse på KA Antropologi (drøftelsespunkt)

Opsamling på drøftelser af initiativer fra handleplanerne fra årlig status 2021 og
undervisningsmiljøvurdering 2021
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UN skulle udveksle idéer til øget trivsel og fællesskab på KA Antropologi med inspiration fra Human Security. UN skulle desuden drøfte ledigheden som udfordring
for dimittender og for studiemiljøet/trivslen.
UN drøftede, hvordan initiativerne fra Human Security kan integreres og præsenteres på Antropologi. Repræsentanterne fra Human Security forklarede, hvordan
deres komité fungerer og er organiseret.
Opfølgning: Det aftales, at Susanne Højlund sætter punkterne vedr. fællesskab på
et afdelingsmøde, hvor Christian Gade vil præsentere organiseringen og initiativerne på Human Security.
Ang. ledighed: UN vil løbende følge op på dette jf. drøftelserne ovenfor

5. Valg på AU (status)
UN samlede op vedr. opstilling af studerende til valget på AU.
Der er indleveret en valgliste, men der er kun 3 studerende på den (der er 4 pladser).

6. Reboardingmidler (status)
Susanne Højlund orienterede om, at flere af reboearding-arrangementerne er afholdt, mens andre er ved at blive planlagt – UN gjorde status på arrangementerne.
Der er flere penge til rådighed, og Susanne Højlund er ved at undersøge, hvilke
muligheder der er ift. kantinen.
Punktet dagsordenssættes igen på UN’s decembermøde.
7. Meddelelser/Nyt fra
7.1
Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/fagene
Der er mange drøftelser i medarbejdergruppen ang. nedskæringer. UN kan forvente, at der kommer en del drøftelser ang. dette. Afdelingen har en opgave i at
gøre opmærksom på, at med verdens udfordringer er der brug for antropologer
og kandidater fra Human Security.
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
De studerende meddelte, at teatergruppen efterspørger økonomisk støtte.
De studerende spurgte til, hvorfor der har været færre Regionale temaer (på BA
Antropologi) at vælge mellem i foråret 2022 end der plejer. Susanne Højlund forklarede, at det handler om ressourcer og om undervisernes forskningssemestre
m.v. Det er ikke således ikke en strategi fra afdelingens side, at der er udbudt
færre Regionale temaer.
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7.4 Meddelelser / nyt fra studievejledere
Studievejledningen vil deltage på kandidatdagen.
Studievejledningen vil tage kontakt til Johanne Korsdal Sørensen ift. introduktionen af MANTRA.
Der var studiepraktik i uge 43. Der er ikke evalueret endnu, men indtrykket er, at
det var en succes.
7.5 Meddelelser / nyt fra Arts studier
November måneds Nyhedsbrev fra Arts Studier findes her. Trine Andersen gennemgik
nyhedsbrevet i overskriftform, og overskrifterne var:
• Studiediagrammer for nye tilvalgs- og kandidatstudieordninger til 2022 er nu
online på studieguiden
• Summer University 2022
• Inspiration til uddannelsers arbejde med Læringsbarometer
• Er du nysgerrig på Arts kandidaters værdiskabelse i Små og Mellemstore Virksomheder?
Trine Andersen sender en mail til UN’s medlemmer med orientering om proces for
drøftelser af 3. semester på kandidatuddannelserne på Arts.

8. Forslag til kommende møder
8.1 Forslag til punkter til kommende UN-møder
Se punkt 3, 4 og 6
8.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN
Se punkt 3, 4 og 6

9.

Forslag til mødedatoer i F22 – punktet blev udsat til UN-mødet i december

10. Eventuelt
Der var ikke punkter til eventuelt.

