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Referat 

1. Valg af ordstyrer 
Uddannelsesnævnet udpegede UN-forperson Susanne Højlund som ordstyrer. 
 
2. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på godkendt referat  
Uddannelsesnævnet godkendte dagsordenen til dagens møde og fulgte op på referatet 
fra mødet, der blev afholdt den 2. juni 2021. Referatet var forud for dagens møde 
godkendt pr. mail. 
 
Der var ingen bemærkninger til sidstnævnte. 
 
Susanne Højlund foreslog, at dagsordenen blev tilføjet et ekstra punkt vedr. reboar-
dingmidler, hvilket blev godkendt. Det blev sat på som punkt 6. 
 
 
3. Ny UN-forperson 
På det konstituerende UN-møde i februar blev det besluttet, at Susanne Højlund, som 
tiltrådte som afdelingsleder 1. august og er valgt til Studienævnet, tiltræder som ny 
UN-forperson pr. 1. auguist 2021, da Mads Daugbjerg træder ned fra begge poster. 
 
Uddannelsesnævnet bød Susanne Højlund velkommen som ny forperson. 
 
4. Nyt om corona-situationen 
Susanne Højlund orienterede om situationen vedr. Covid-19. Hovedpointerne var: 
• Studerende og medarbejdere opfordres til at holde sig orienteret på Aarhus Uni-

versitets officielle side vedr. Covid-19, der kan tilgås her 
• Campus er åben, og alle studerende har adgang til universitet.  
• Kravet om at bære mundbind eller visir på de videregående uddannelsesinstituti-

oner er pr. 14. juni ophævet. 

https://medarbejdere.au.dk/corona/til-studerende/
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• Retningslinjer for smitteforebyggelse bedes overholdt i forbindelse med ophold 
på campus. 

• Studerende og medarbejdere opfordres til løbende at lade sig teste, hvis de har 
mistanke om corona-smitte, eller hvis de ikke har opnået immunitet via vaccina-
tion eller tidligere smitte. 

• Studerende og medarbejdere på AU opfordres til at bidrage til at begrænse smit-
terisikoen ved at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for smitteforebyg-
gende adfærd.   

• Alle, der færdes på AU, skal være særligt opmærksom på at følge de anvisninger, 
der kan være trykt på plakater, på gulvet eller lignende i de bygninger, de færdes 
i. Man skal især være opmærksom på at: 

o Spritte sin plads af efter brug (f.eks. armlæn, bord og øvrige kontaktpunk-
ter). 

o Lufte ud hyppigt – og altid i pauserne. Skab gerne gennemtræk. 
• Der kan være studerende eller medarbejdere, der fortsat ønsker at bære mund-

bind eller visir. Der opfordres til, at man respekterer, hvis medstuderende eller 
kolleger fortsat bærer mundbind/visir. 

 
Uddannelsesnævnet tog orienteringen til efterretning. 
 
5. Meddelelser/Nyt fra 
5.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/fagene  

Susanne Højlund orienterede følgende: 
 
Der er afholdt møde i Studienævnet den 18. august. Af væsentlige punkter, der 
var på dagsordenen, var 
• Særlige prøvevilkår – nye retningslinjer 

Fra efteråret 2021 indføres der en ny proces for tildeling af særlige prøve-
vilkår til studerende med handicap/varige funktionsnedsættelser. Stude-
rende med handicap skal fremadrettet kun søge om særlige prøvevilkår én 
gang. Det betyder, at når først den studerende er registreret med særlige 
behov, vil den studerende hvert semester få et brev fra Studienævnet med 
oplysninger om de tildelte prøvevilkår i den kommende eksamenstermin. 
Undervisere, der bliver kontaktet af en studerende med spørgsmål vedrø-
rende dispensationsansøgninger, kan henviser ham/hende studievejled-
ningen eller Studiecenter Arts 

• Prodekan for Uddannelse, Niels Lehmann, orienterede studienævnet om 
AUs strategiske pejlemærker. Der vil komme mere fokus på bæredygtig-
hed, digitalisering og forskningsintegration 

Der er afholdt LSU-møde den 19. august. Af væsentlige punkter, der var på 
dagsordenen var 
• AUs håndtering af Folketingets aftale vedr. udflytning af uddannelser 
• Forebyggelse af stress hos undervisere  
 

https://medarbejdere.au.dk/corona/til-medarbejdere/retningslinjer-for-generel-adfaerd-paa-universitetet/
https://ufm.dk/uddannelse/indsatsomrader/bedre-muligheder-for-uddannelse-i-hele-danmark
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Undervisningsmiljøvurdering 
• Hvert 3. år foretager Uddannelses- og forskningsministeriet en undervis-

ningsmiljøvurdering, som er en undersøgelse, hvor studerende på landets 
uddannelsesinstitutioner stilles spørgsmål til det fysiske, psykiske og 
æstetiske undervisningsmiljø på deres uddannelse.  

• Afdelingerne skal i samarbejde med uddannelsesnævnene for hver enkelt 
uddannelse drøfte resultaterne og udpege, hvis der er områder, hvor der 
er behov for en indsats for at udvikle og sikre et godt undervisningsmiljø 
for de studerende.  

• Indsatserne skal efter lovkrav gøres offentligt tilgængelig i form af en 
handleplan. 

• Punktet kommet på dagsordenen på i Uddannelsesnævnet på det først-
kommende møde i september. Mere information findes på denne hjem-
meside.  

 
Studiestart 
• Der er planlagt diverse former for studiestartsarrangementer på både af-

delingens bachelor- kandidatuddannelser 
 

Kandidatfejring  
• Det afholdes et arrangement for de studerende, der har afsluttet deres 

kandidatuddannelse i 2021. Kandidatfejringen er den 20. august 
 

Afdelingsseminar 
• Der afholdes afdelingsseminar den 27. august 

 
Ny kantine på Moesgaard 
• Der er etableret en ny kantine på Moesgaard, der drives af Zsofia og Clau-

dia. Den har åbent dagligt og leverer forplejning til møder, konferencer, 
arrangementer mv. Medarbejdere og studerende opfordres til at bruge 
kantinen, så der kan fastholdes en mulighed for at købe forplejning på 
Moesgaard 

 
5.2 Meddelelser / nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentanter 

• Referat fra seneste SN-møde er tilgængeligt på hjemmesiden. 
 

5.3 Meddelelser/nyt fra de studerende 
Intet til dette punkt 

 
5.4 Meddelelser / nyt fra studievejledere 

Kamille Lamberts Werhs orienterede om, at 
• Studievejledningen er i fuld gang med af forberede studiestart og de arran-

gementer, der skal holdes i den forbindelse 
• Det er ansat ny koordinator i VEST. Yderligere info kan ses her 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/316
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/campus/undervisningsmiljoevurdering-2021/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/campus/undervisningsmiljoevurdering-2021/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/kultur-og-samfund/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/
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• Studievejledningen får mange henvendelser fra studerende vedr. covid - 
herunder spørgsmål vedr. udsættelse af eksamen etc.  
Den væsentligste info vedr. Covid-19 kan tilgås her 

• Studerende, der ikke kan få svar på spørgsmål via AUs covid-19 hjemme-
side, opfordres til at kontakte studievejledningen.  

 
5.5 Meddelelser / nyt fra Arts studier 

• Jeppe Norskov Stokholm orienterede om, at der er udsendt et nyhedsbrev fra 
Arts Studier. Det kan tilgås her. 

 
6. Reboarding (ekstra punkt) 
Susanne Højlund orienterede om, at et bredt flertal af Folketingets partier har afsat 
100 mio. kr. til en genstart af det gode studieliv. Pengene skal gå til faglige og trivsels-
rettede aktiviteter, sårbare og udsatte studerende samt til øget vejledning. 
 
Pengene supplerer de midler, som Aarhus Universitet tidligere har besluttet af be-
vilge til tilsvarende indsatser. Sidstnænte blev via fakulteterne uddelt til aktiviteter i 
foråret 2021. 
 
Af de midler bevilget fra Folketinget har Afdeling for Antropologi fået 100.000 kr. De 
skal bruges i 2021 på faglig-sociale arrangementer, hvoraf maks. 25% må bruges på 
forplejning. Det blev drøftet af uddele midler til følgende typer af aktiviteter 
• Sociale arrangementer 
• Lektiecafe 
• Kunstudstilling 
• Studenterdrevne arrangementer 
• Arrangementer afholdt af studenterforeningerne på Moesgaard 

• Kaigo 
• Socialiteten 
• Informanten (studenterdreven avis) 
• Barbaren (fredagsbar) 
• Contemporary Antrophology (foredragsforening) 

• Hytteture for dem, der gik glip af det i E20 
• Ekskursioner i regi af undervisning 
 
Sofie Raun undersøger via institutsekretariatet på IKS, hvilke rammer, der er gæl-
dende ift., hvorledes midlerne kan anvendes. Hun sørger på den baggrund for at 
sende information ud til undervisere og studerende om, hvorledes der søges og hvilke 
rammer, der skal gælde ift. budget og ansøgning. Herunder at UN øsnker, at der laves 
to ansøgningsrunder. 
 
Det blev aftalt, at information til studerende og undervisere skal være klar inden un-
dervisningsstart.  
Opfølgning: Punktet tages op på det kommende møde.  

https://medarbejdere.au.dk/corona/til-studerende/
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
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7. Proces for studieordningsændringer (orientering) 
Susanne Højlund orienterede om, at processen for nye studieordninger og ændringer 
hertil blev sat i gang i uddannelsesnævnet i foråret. Uddannelsesnævnet har stadig 
mulighed for at indmelde ønsker om ændringer til eksisterende studieordninger.  
 
Det kræver jf. uddannelseseftersynet, at studieordningen har haft et fuldt gennemløb. 
Der kan ved en studieordningsændring kun være tale om mindre ændringer, og det er 
ved en hver ændring vigtigt at relatere ændringen til uddannelsen som helhed. Æn-
dringer inden en studieordnings fulde gennemløb kan kun gennemføres, hvis der er 
tale om deciderede fejl, som bør rettes af hensyn til de studerendes retssikkerhed.  
 
Proces for indstilling og godkendelse af studieordningsændringer: 
Forslag til studieordningsændringer behandles i: 
• UN i oktober (november hvis muligt inden SN møde). UN indstiller til godken-

delse i SN 
• SN i november med mulighed for 2. behandling i december. SN indstiller til god-

kendelse i dekanatet 
• dekanatet i januar. 
 
Godkendte studieordningsændringer træder i kraft i studieordningen pr 01.09.2022 
 
UN har følgende studieordninger som har haft et fuldt gennemløb:  
• Kandidatuddannelsen i Antropologi, 2019-ordning 
• Kandudatuddannelsen i Human Security, 2019-ordning 
• Masteruddannelsen i sundhedsantropologi, 2017-ordning 
 
Susanne Højlund orienterede om, at UN og SN tideligere har godkendt en ny teknisk 
studieordning for kandidatuddannelsen i antropologi. Den er gældende  pr. 1.9.2021. 
 
Jeppe Norskov Stokholm gjorde opmærksom på, at skabelon for indstilling af æn-
dringer (både nye og tidligere indstillede ændringer) kan rekvireres via Trine Bjerre-
gaard Andersen (trinebj@au.dk).  
 
De relevante undervisere opfordres sammen med afdelingsleder til at hente sparring 
hos Trine Bjerregaard Andersen i forhold til kvalificering af den eller de ønskede stu-
dieordningsændringer, inden endelig godkendelse i uddannelsesnævnet. 
 
8. Behandling af  undervisningsevalueringer fra forårets undervisning 
Susanne Højlund orienterede om, at afdelingsleder og Uddannelsesnævnet i samar-
bejde og på baggrund af evalueringsnotater fra de enkelte fag jf. IKS’s evalueringspo-
litik skal udarbejde evalueringsrapporter for hver uddannelse. Der kan udarbejdes et 
fælles opsummerende notat for hele afdelingen eller én pr. uddannelse.  
 

http://cas.medarbejdere.au.dk/uddannelse/kursusevaluering-paa-institut-for-kultur-og-samfund/
http://cas.medarbejdere.au.dk/uddannelse/kursusevaluering-paa-institut-for-kultur-og-samfund/
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Uddannelsesnævnet har tidligere besluttet, at det anbefales primært at skrive prosa-
tekst for herigennem bedre at kunne forstå pointerne fremført i notaterne. På studie-
nævnsmødet vil afdelingsleder skulle præsentere det opsummerende notat for resten 
af studienævnet. Rapporterne skal fremsendes til studienævnssekretær senest den 4. 
oktober 2021.  
 
Uddannelsesnævnet gennemgik de enkelte kursusevalueringer. Både undervisere og 
studerende i Uddannelsesnævnet havde supplerende bemærkninger hertil, der vil 
indgå i det opsummerende evalueringsrapport, der tilsendes Studienævnet. Hoved-
punkterne i drøftelsen var: 
 
Vedr. Bacheloruddannelsen i Antropologi 

- Generelt gode tilbagemeldinger.  
- Tilfredshed med underviserne 
- Høj besvarelsesprocent 
- Samlæsning på et af fagene blev drøftet.  
- Koblingen mellem nogle af fagene på uddannelsen ser ud til at være 

forbedret. 
- Eksamenspresset i et af fagene blev drøftet og det blev foreslået at 

justere eksamensformen. Sofie Raun kontakter SNUK med henblik 
på at drøfte dette. 

 
Kandidatuddannelsen i Antropologi 

- Generelt gode tilbagemeldinger og tilfredshed.  
- Høj besvarelsesprocent 

 
Kandidatuddannelsen i Human Security 

- Generalt gode tilbagemeldinger og tilfredshed.  
- Høj besvarelsesprocent 
- De studerende gør opmærksom på, at tiden mellem undervisnings-

modulerne er for kort. De studerende har vanskeligt ved at nå at 
læse litteraturen og forberede sig. Der er et ønske om, at undervis-
ningen placeres mandag og torsdag.  

 
Der mangler et enkelt evalueringsnotat. 
 
Tilvalg i Sociologi 

- Generelt gode tilbagemeldinger og tilfredshed.  
- Høj besvarelsesprocent 
- Der er generelt et ønske om forveningsafstemning, hvilket der alle-

rede arbejdes på.  
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Masteruddannelsen i Sundhedsantropologi 
- Generelt gode tilbagemeldinger og tillfredshed.  
- Høj besvarelsesprocent 
- Positive tilbagemeldinger fra de studerende ift. omlægning til on-

line undervisning 
- De studerende udtrykker ros til den valgte litteratur 

 
Beslutning 
Susanne Højlund og Sofie Raun udarbejder på baggrund af Uddannelsesnævnets gen-
nemgang af evalueringerne en opsummerende evalueringsrapport for hver uddan-
nelse. Sidstnævnte sendes til Studienævnet inden den angivne deadline den 4. okto-
ber 
 
 
9. Evaluering af god praksis for kursusafvikling 
Studienævnet har tidligere vedtaget et sæt retningslinjer vedrørende”God praksis for kur-
susafvikling”. Susanne Højlund orienterede om, at det i forbindelse med vedtagelsen blev 
aftalt, at de skulle evalueres, når de havde været i brug i et år.  
 
Uddannelsesnævnet drøftede på den baggrund nedenstående spørgsmål som forberedelse 
til mødet i Studienævnet den 8. september, 2021.  
 

1. I hvilket omfang er undervisere og studerende på de enkelte kurser bekendte med 
retningslinjerne? 

2. I hvilket omfang følges de før undervisningsstart og gennem undervisningsforlø-
bet? 

3. I hvilken udstrækning opleves de som hensigtsmæssige af undervisere og stude-
rende? 

4. Hvad, om noget, kunne UN’erne ønske sig ændret ved retningslinjerne? 
 
Susanne Højlund udarbejder på baggrund af Uddannelsesnævnets drøftelse et sammen-
fattende notat som forberedelse til evalueringen af spørgsmålene i Studienævnet på mø-
det den 8. september. 
 
Retningslinjerne kan findes her: 
• Dansk: https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studiena-

evn/Kultur_og_Samfund/SN-dokumenter/God_praksis_for_kursusafvik-
ling_paa_uddannelser_10._juni_2020.pdf  

• Engelsk: https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studiena-
evn/Kultur_og_Samfund/SN-dokumenter/Good_practice_for_presenting_and_de-
livering_courses_on_degree_programmes_10._juni_2020.pdf  

 
 
 

https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Kultur_og_Samfund/SN-dokumenter/God_praksis_for_kursusafvikling_paa_uddannelser_10._juni_2020.pdf
https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Kultur_og_Samfund/SN-dokumenter/God_praksis_for_kursusafvikling_paa_uddannelser_10._juni_2020.pdf
https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Kultur_og_Samfund/SN-dokumenter/God_praksis_for_kursusafvikling_paa_uddannelser_10._juni_2020.pdf
https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Kultur_og_Samfund/SN-dokumenter/Good_practice_for_presenting_and_delivering_courses_on_degree_programmes_10._juni_2020.pdf
https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Kultur_og_Samfund/SN-dokumenter/Good_practice_for_presenting_and_delivering_courses_on_degree_programmes_10._juni_2020.pdf
https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Kultur_og_Samfund/SN-dokumenter/Good_practice_for_presenting_and_delivering_courses_on_degree_programmes_10._juni_2020.pdf
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10. Ændring i aftale om feedback på Human Security (beslutnings-
punkt):  

Susanne Højlund orienterede om, at der i faget ”Research project design” på Kandi-
datuddannelsen i Human Security ønskes en ændring af aftalen omkring feedback.  
 
Den oprindelige aftale omkring feedback er formuleret således: 
 
Human Security: Research 
Methods (10 ECTS) 

Fri hjemmeopgave POST EKSAMEN: 
Individuel feedback 

20 minutter 

 
Aftalen ønskes ændret til nedenstående, da det giver bedre didaktisk mening for 
netop dette fag: 
 
Human Security: Research 
Methods (10 ECTS) 

Fri hjemmeopgave PRÆ EKSAMEN: 
Gruppevejledning 

20 minutter 

 
Beslutning 
Uddannelsesnævnet godkendt den foreslåede ænring 
 
Bilag 9: Feedback på HUM SEC fra F20 
 
11. Valg til UN/SN 
Susanne Højlund edersen orientererede om, at der er valg på AU i efteråret 2021. Ud-
dannelsesnævnet drøftede i den forbindelse, hvad der kan sættes i gang ift. rekrutte-
ring  blandt studerende.  
  
Beslutning 
Uddannelsesnævnet besluttede, at UN-næstforpersonen i samabejde med de øvrige 
studenterrepræsentanter i nævnet sørger for opstillingen af studerende til valget.  
 
Det blev aftalt, at punktet sættes på dagsordenen til det kommende møde mhp. op-
følgning på status.  
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12. Møder i efterårssemestret 2021   
Uddannelsesnævnet godkendte nedenstående mødedatoer for det kommende efter-
årssemester 

• 8. september 10-12 
• 6. oktober 10-12 
• 3. november 10-12 
• 1. december 10-12 

Trine Bjerregaard Andersen sørger for, at der bliver indkaldt til møderne. 
 
13. Punkter til fremtidige UN-møder 

Uddannelsesnævnet drøftede oversigten over punkter til fremtidige møder. Det 
blev aftalt, at Susanne Højlund, Sofie Raun og Trine Bjerregaard Andersen gen-
nemgår listen med punkter til fremtidige UN-møder forud for det kommende 
møde og sletter uaktuelle emner. 
NB: Efter mødet blev det aftalt, at UN i stedet tager stilling til listen i oktober, 
hvor der skal gøres status på de nyeste handleplaner. 
 

 
14. Evt. 
Intet til dette punkt. 
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