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Fraværende: Puk Aslaug Willemoes Jensen, Anne Rathcke Simonsen,

REFERAT
DAGSORDEN MED SAGSFREMSTILLINGER
1. Valg af ordstyrer
Mads Daugbjerg (MD)

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

3. Godkendelse af program(mer) for studiestart (beslutningspunkt)
Cheftutor Marie Kristiansen (MK) præsenterede studiestartsprogrammet og nævnte,
at det er præget af coronasituationen.
UN drøftede programmet og roste cheftutorernes arbejde.
Det har været gennemgående (også i evalueringerne af tidligere studiestartsuger), at
nogle studerennde synes, at ugen har været for tætpakket, mens andre synes, at der
er for meget tid, og at der kunne have været flere programpunkter – UN spurgte til
overvejelserne omkring denne balance. MK nævnte, at de har talt meget om netop
dette. Programmet er ikke så tætpakket, som det indimellem har været, og cheftutorerne har forsøgt at finde et niveau svarende til, hvad de studerende tidligere har evalueret som passende.
Vedr. afsnittet om kantinen: Der skal tjekkes op på de nyeste åbningstider.
UN spurgte til, om initiativet vedr. fredagsforelæsninger kan nævnes i studiestartspjecen. Det blev aftalt, at cheftutorerne taler med tovholder Sarah-Louise J. Mortensen for forelæsningsrækken om en formulering til pjecen.
UN’s kommentarer til Velkomstbrev fra Afdelingsleder: Det kan måske forvirre de
studerende, at der står, at der er fuldt fremmøde fra august, når der længere fremme
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står, at der vil være mange zoomarrangementer i studiestartsugen. MK drøfter med
Susanne Højlund, om dette kan omformuleres.
MD vil undersøge muligheden for, at der kan komme en mobil testvogn til Moesgaard i løbet af ugen.
Beslutning
UN godkendte programmet for studiestart for BA Antropologi med ovennævnte eventuelle justeringer.
Christian Gade (CG) og Sofie Raun (SR) aftalte at drøfte studiestartsprogrammer for
kandidatuddannelserne efter UN-mødet.

4. Nyt om corona-situationen
MD orienterede om situationen, og UN havde derefter mulighed for at drøfte den.
- De mundtlige eksaminer afholdes på zoom.
- De ansatte kan nu ”drypvist” vende tilbage til Moesgaard (pt. må 20% af det samlede antal ansatte møde op – fra 14. juni må 50% vende tilbage).
- Pt. kører Antropologisk Formidling (antro BA), Metode 1 (antro BA) samt to
workshops på Human Security med onsite undervisning

5. Meddelelser/Nyt fra
5.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/fagene
- MD er pt. i gang med at overdrage posten som afdelingsleder og UN-forperson til
Susanne Højlund
- Regeringen er kommet med nye udmeldinger og oplæg til forhandling med folketingets partier, bl.a.
o Oplæg til udflytning af uddannelser. Dette vil sandsynligvis betyde, at afdelingen vil komme til at skære lidt ned i optaget på sigt
o Det drøftes, om der på landsplan skal skæres ned på engelsksprogede uddannelser. Det er ikke til at vide, om det i givet fald vil ramme os
- Uanset udfaldet af disse seneste politiske udmeldinger må det forventes, at der
om nogle år vil blive fulgt op på den eksisterende dimensionering, hvis dimittendledigheden ikke falder
- Kurserne i efteråret 2021 er publiceret i kursuskataloget. De fejl, der forefindes,
vil blive rettet af MD og SR i samråd med UVAEKA
- Kantinen åbner 1. august
- De inviterede eksterne eksperter til uddannelsesevaluering for Human Security
har begge sagt ja til at deltage i evalueringsmødet.
- Kandidatfejring: der arbejdes pt. på et arrangement i august, da dette er det mest
realistiske. Det er dog ikke fastlagt (efter mødet: dato fastlagt til fredag d. 20. august). UN drøftede, om arrangementet kan livestreames – dette vil være en fordel
for særligt de internationale studerende, som er taget hjem fra Danmark. UN
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drøftede, om arrangementet kan flyttes til begyndelsen af juni, hvor det vil være
nemmere at nå de studerende – i så fald vil det være en fejring af specialeaflevering og ikke en dimission.
UN aftalte at holde fast i det skitserede arrangement (kandidatfejring, formentlig i august), og Human Security overvejer at holde et særligt arrangement i juni, hvis det kan lade sig gøre
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
- Der var ikke noget nyt fra de studerende

5.4 Meddelelser / nyt fra studievejledere
Studievejlederne gjorde opmærksom på, at UN og den kommende nye afdelingsleder
gerne må trække på studievejledningens generelle/overordnede viden
5.5 Meddelelser / nyt fra Arts studier
Nyhedsbrev fra Arts Studier findes her.
Trine Bjerregaard Andersen (TBA) gennemgik nyhedsbrevet i overskrifter, og UN-medlemmerne havde mulighed for at stille spørgsmål.
Overskrifterne fra juni måneds nyhedsbrev er:
o Trivsels- og aktivitetspuljen er åben for ansøgninger fra foreninger,
studerende og ansatte
o De sidste stillinger i regi af ‘Akademiker i Erhvervslivet’ er oppe og kan
søges af alle Arts-dimittender 2021
o Kandidatansøgninger- og optag
o Karrierearrangementer for dimittender

6. Uddannelsesevaluering Human Security (drøftelsespunkt)
Anne Bjørn Friis (ABF), SNUK-tovholder på uddannelsesevalueringen deltog under
drøftelsen af dette punkt.
Mads Daugbjerg (MD) og Christian N.B. Gade (CG) skulle orientere om status på uddannelsesevalueringen og præsentere den foreløbige handleplan og den foreløbige
evalueringsrapport. UN skulle dernæst drøfte oplægget og med mulighed for at
komme med input.
CG indledte med at kommentere på indikatorkortet fra Årlig Status:
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CG bemærkeede, at overordnet set ser indikatorkortet fint ud, og der er udelukkende
grønne indikatorer med undtagelse på Indikator 8: ledighed. Ledigheden er dog reduceret de senere år, og ligger i den bedste tredjedel på Arts, men der arbejdes på initiativer, som skal få ledigheden bragt yderligere ned (datamaterialet, herunder indikatorkortet, blev endvidere behandlet på UN’s majmøde).
Human Security har fortsat stigende ansøgertal. De studerende, som optages på uddannelse, er stærke og deres gennemsnit er højt.
Efter CG’s præsentation orienterede MD om processen for handleplanen og evalueringsrapporten. Anne Bjørn (AB) orienterede desuden om de småjusteringer, som
SNUK tilføjer i rapporten umiddelbart efter UN-mødet (links og præsentation af de
eksterne eksperter).
CG og MD nævnte, at rapporten har været sendt til kommentering i undervisergruppen og modtaget positiv feedback. Nogle af de studerende har ligeledes sendt feedback og forslag til mindre justeringer til rapporten.
De senere år er der blevet søsat rigtig mange initiativer på uddannelsen, og i denne
proces (og generelt) er fokus i rapporten på at konsolidere de initiativer på uddannelsen, der har fungeret rigtigt godt snarere end at kaste en masse nye planer på banen.
UN spurgte til de spørgsmål, som er skrevet ind til de eksterne eksperter. CG forklarede, at spørgsmålene er sat ind efter inspiration fra andre uddannelser på Arts, hvor
det har fungeret godt. Det er nogle spørgsmål, som fagmiljøet rigtig gerne vil have input til.
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UN spurgte yderligere til eksperternes indblik i uddannelsen og i universitetsstrukturen. MD og CG svarede uddybende, at én af de eksterne eksperter har kendskab til
uddannelsen og univetsitetsstrukturer. Nogle af spørgsmålene vil være nemmere for
den ene ekspert at svare på, og andre vil være lettere at svare på for den anden ekspert.
UN drøftede, at det vil være interessant at sende rapporten i høring hos aftagere, som
i højere grad er funderet i det danske arbejdsmarked.
UN spurgte til opgørelsesmetoden for dimittendledighed: Der er ikke statistik på dimittender, som får job i udlandet, hvilket kunne have været interessant, da der er tale
om en relativt stor gruppe. MD og CG oplyste, at mulighederne for indhentning af en
sådan statistik er blevet undersøgt ifm. rapporten, men der kan ikke skaffes disse tal.
AB orienterede om den videre proces for uddannelsesevalueringen, herunder aftagerhøringen.
UN havde ikke yderligere kommentarer til rapporten, men drøftede processen, høringer og indkomne kommentarer.
Rapporten og bilag sendes til Studieleder 3. juni. SR følger op.

7. Punkter til fremtidige UN-møder
UN skulle drøfte punktet, jf. beslutninger fra marts og april 2021:
Referatuddrag UN-møde 3. marts 2021
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.
Referatuddrag UN-møde 7. april 2021
MD opfordrede de studerende i UN til at kigge på listen ”Punkter til fremtidige UN-møder” (referat 3. marts 2021 punkt 10) og forberede/tale sammen om, hvordan og hvornår de ønsker at
behandle punkterne i UN.
UN’s forpersoner vil ligeledes drøfte det, jf. referatet.
UN aftalte, at tage listen op igen på UN’s møde i juni efter at de nye handleplaner er formuleret.
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MD præsenterede baggrunden for punktet, og de initiativer/emner, som UN tidligere
har besluttet at behandle løbende, men som er blevet udsat. UN besluttede at tage
punktet op igen til UN’s møde i september, hvor de studerende vil komme med et oplæg. Drøftelsen kan suppleres med viden fra behandlingen af undervisningsevalueringerne samt initiativer fra 2021-handleplanerne.

8. Møder i efterårssemestret 2021
UN fastlægger mødedatoer for det kommende efterårssemester. UN besluttede at
lægge sig fast på en mødedato i august, og her skal de resterende mødedatoer for E21
planlægges.
UN aftalte, at augustmødet placeres den 18. august kl. 10-14.
- Efter mødet blev dette ændret til den 19. august kl. 10-14
9. Evt.
Dette var MD’s sidste UN-møde.
MD takkede UN for det gode samarbejde, og UN takkede MD for den store indsats.
Til augustmødet er Susanne Højlund tiltrådt som afdelingsleder og UN-forperson.
Mødet blev hævet kl. 12:05

