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REFERAT
1. Valg af ordstyrer
Susanne Højlund
2. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på godkendt referat
Susanne Højlund havde forslag til omrokering af punkterne på dagsorden, samt en
tilføjelse om at gøre punktet om re-boarding midler til et beslutningspunkt. UN godkendte dette og resten af dagsordenne.
Opfølgning på refererat
- Vedr. mulighed for at VIP-koordinatorer kan få samme information om studiestarten, som de nye studerende
Opfølgningen blev udsat
3. Tilstedeværelseskrav og aktiv deltagelse (udsat fra september).
Studienævnet besluttede i juni på initiativ fra de studerende at sætte praksis for tilstedeværelseskrav og aktiv deltagelse på instituttets forskellige fag og afdelinger på dagsordenen.
UN drøftede spørgsmålene fra SN ang. tilstedeværelseskrav og aktiv deltagelse.
a) I hvilket omfang er tilstedeværelseskrav og/eller krav om aktiv tilstedeværelse
indskrevet i fagenes studieordninger?
b) I hvilket omfang er de to krav tænkt som et samlet hele?
c) Hvilke formål tjener tilstedeværelseskravet, og hvordan kommunikeres dette til
de studerende?
d) Hvordan defineres og praktiseres ’aktiv deltagelse’, og hvordan måles den?
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e) Hvad ser UN som de væsentligste fordele, ulemper og dilemmaer ved krav om tilstedeværelse og aktiv deltagelse?

UN havde følgende kommentarer:
Det er kun på nogle kurser på afdelingen, at der er kav om tilstedeværelse. Der er generelt ikke et problem med at få de studerende til at møde op til undervisningen, heller ikke på fag der ikke har tilstedeværelseskrav. Det opleves, at de studerende er engagerede og gerne vil deltage.
De studerende har oplevet brug af Quickly i nogle fag, hvor de i starten af undervisningen skal registrere en kode. Dette fungere fint. Det blev nævnt, at det på Human
Security primært findes på de naturvidenskabelige fag, da de her er vant til at have
krav om tilstedeværelse.
Det blev nævnt, at der på nogle fag med fri hjemmeopgave som eksamensform opleves, at de studerende som tidligt i forløbet lægger sig fast på et emne ikke kommer til
resten af undervisningen. Dette vurderes dog ikke umiddelbart at være et problem.
Et fag på BA i antropologi har krav om gruppearbejde i undervisningen. En studerende fra uddannelsen mente ikke at dette var et problem, og at de studerende overordnet set er glade for gruppearbejdet og gerne deltager aktivt.
Det blev drøftet, om det kan virke mærkeligt for de studerende, at der er tilstedeværelses krav på nogle fag, men ikke andre. En studerende svarede til dette, at det ikke
er noget, man som studerende tænker over og går ud fra, at der er en faglig og stukturel grund til, at det passer til faget.
4. Ny kvalitetspolitik for uddannelse på AU (drøftelsespunkt)
UN var gennem sagsfremstilling og bilag blevet præsenteret for udkast til ny kvalitetspolitik på AU og kommenterede på denne.
Susanne Højlund præsenterede, at den nye kvalitetspolitik er en forkenkling af den
gamle, hvor man går fra 5 delpolitikker til 4 delpolitikker.
Camilla Mark Thygesen orienterede om, at der stadig skal arbejdes med implementeringen af den nye politik på fakultetet efterfølgende, og at der umiddelbart ikke påtænkes at ændre i indikatorerne, som indgår i datamaterialet UN behandler i forbindelse med årlig status i april. Hvis der bliver ændret i disse, vil UN få information
herom i forbindelse med årlig status.
UN var umiddelbart postive omkring den nye politik, og tænker at det er muligt at
kvalificere uddannelserne ud fra disse nye delpolitikker. De studerende synes umiddelbart også, at det matcher med deres forventninger til uddannelserne, og at det er
nogle gode parametre at måle på.
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Næste skridt:
UN-forpersonen sender senest den 28. oktober 2021 kommentarer fra nævnet til Julie Zederkof på mail: j.zederkof@au.dk
5.

Godkendelse og indstilling af nye studieordningsændringer (beslutningspunkt)
Sofie Raun orientere UN om, at man på antropologi har drøftet en studieordningsændring på faget Antropologisk formidling.
Det opleves, at de studerende har meget tralvt til denne eksamen, og man ønsker derfor at fjerne bedømmelsen af synopsen. Dette ændre dog prøveformen, hvilket ikke er
muligt at gøre før et fuldt gennemløb af studieordningen, og måske også først ved en
fuld revsion af studieordningen. Som alternativ har der været tale om at nedsætte
sideantallet fra maks 3 til 1 normalside. Sofie har dog ikke hørt endeligt tilbage fra
fagkoordinatoren endnu.
UN drøftede denne ændring og mente at meget vil kunne gøres med ændring af eksamensdatoen, så aflevering af synopsen og den mundtlige eksamen ligger bedre i forhold til hinanden. Derudover vil de studerende kunne vejledes i synopsens betydning,
så den ikke stresser de studerende for meget.
Det blev nævnt, at det som censor på faget er en fordel at have fået den studerendes
synopsis inden den mundtlige eksamen, så man er bedre forberedt på, hvad det er
den studerende præsentere. Derudover blev det nævnt at presset til denne eksamen,
minder om, hvordan det er at lave en udstilling i virkeligheden.
Beslutning:
UN godkendte at sideantallet ændres til maks 2 normalsider, hvis fagkoordinator
godkender dette. Hvis ikke ændres sideantallet ikke, da UN mener at 1 normalside er
for lidt.
Deruodver arbejdes der med planlægningen af eksamen og vejledning til de studerende.
Studieordningsændringen indstilles til godkendelse i SN, hvis fagkoordinator godkender. Sofie Raun sender færdig skabelon til Trine Bjerregaard.
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6. Status på Uddannelsevalueringen på Human Security
Christian Gade informerede UN om status på uddannelsesevaleringen på Human Security. Der har været afholdt evalueringsmødet, som består af to møder. Første møde
er mellem de eksterne eksperter og tre undervisere og nogle studerende. Efterfølgende er det store evalueringsmøde, hvor eksperterne og institutledelsen deltager.
Overordnet set går det godt på uddannelsen – alle indikatorer er grønne bortset fra
ledighed.
Der var en god dialog om uddannelsen på mødet. Der blev især drøftet samarbejdet
med de andre fakulteter. Christian mener selv, at samarbejdet og det tværfaglige perspektiv er en værdi for uddannelsen, da det adskiller Human Security fra andre lignende uddannelser. Det er planlagt at alle underviserne skal mødes i den nærmeste
fremtid og drøfte, hvordan man kan styrke dette samarbejde på tværs. Både mellem
fakulteter, men også mellem Human Security og antropologi, hvor man kunne arbejde med mere tværfaglige projekter. Det er blevet foreslået at lave en faglig dag,
hvor de studerende kan mødes på tværs af de to uddannelser på afdelingen.
De eksterne eksperter havde spurgt, om man skulle tage uddannelsen i en mere geopolitisk retning. Dette har været drøftet på afdelingen før, men det er umiddelbart
svært og der er andre uddannelser, som har dette fokus også. Hvis det bliver for geopolitisk er der også fare for, at man tager for meget udgangspunkt i Danmark og det
vil sætte uddannelsens internationale identitet lidt i fare.
Der var generelt mange positive udtalelser på evalueringsmødet, og der blev kun lagt
op til mindre justeringer.
7. Status på handleplaner (beslutningspunkt)
Afdelingsleder orienterede UN om handleplanernes status efter behandling i Studienævn og studieleders godkendelse.
BA Antro:
Der har været et stort førsteårs frafald, men det har vist sig at være en konsekvens af
corona, da det med den nye 2021 årgang ser ud til at have normaliseret sig igen.
Generelt er der sat gang i flere handlinger på afdelingen, som stammer fra handleplanen.
Det blev nævnt, at det er vigtigt, at der arbejdes med at udbrede viden om Communitas, hvilket også er nævnt i handleplanen.
Det blev nævnt, at der bør arbejdes mere med kommunikation på afdelingens hjemmeside. Dette er sat på dagsordenen til afdelingsmødet i november.
KA antro:
Ledighed er stadig et af de største problemer, og det er vigtigt at fokusere på dette,
hvis der kan gøres noget.
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UN drøftede derudover, at man fornemmer, at der blandt de studerende på kandidatuddannelsen ikke skabes den samme fællesskabsfølelse, som er tilfældet på bacheloruddannelsen og Humas Security. Man kan kigge på, hvordan det er lykkedes at få
skabt det på BA og Human Security, og så se om man kan gøre noget lignende på KA.
Man har nok tidligere tænkt, at det ikke var nødvendigt at arbejde aktivt med sammenholdet, fordi de studerende kommer fra BA og har fået det med der. Men man
skal nok se det som helt nye studerende og gøre lidt det sammen, som man gør på BA.
UN havde fået tilsendt et bilag med prioriterede handlinger fra sidste års handleplaner. Der var ikke tid på mødet til at gennemgå disse, så de dagsordensættes igen til
næstkommende UN møde, sammen med punkterne fra drøftelsen på dette møde (ledighed og fællesskabsfølelse på KA).
8. IV-fag (drøftelsespunkt)
Sofie Raun orienterede om, at man på afdelingen planlægger at udbyde de sammen
IV-fag som tidligere. UN støttede op om dette, da de er populære og succecfulde og
det kræver meget at udvikle et nyt fag, så de bør kører flere gange.
9. Valg på AU (status)
UN samlede op vedr. opstilling af studerende til valget.
Det blev nævnt, at der generelt mangler at kommunikationen om valget bliver sendt
bredt ud til de studerende.
Tidligere er det gået fra UN medlemmerne til fagrådet, som har bredt det ud. Men
fagrådet er faldet lidt fra hinanden efter corona. De studerende der var tilstede på
mødet som observatører, var interesseret i at stille op, og vil gerne gøre en indsats for
at få bredt informationen. SNUK sender de studerende det information der findes om
valget, og mere kan findes på valg.au.dk.
Det blev altså besluttet, at de studerende der var tilstede på mødet drøfter det og ligger en plan for opstillingen. De kan henvende sig til Susanne, hvis der er spørgsmål.
10. Status vedr. re-boardingmidler
UN har tidligere drøftet fordeling af re-boarding midler og alle uddannelser er blevet
bedt om at melde ind med ideer til, hvordan pengene bedst kan bruges.
Sofie Raun havde lavet et overblik over de forslag der var kommet ind, og UN drøftede, hvordan de ønskede at prioritere disse ønkser. Nogle af pengene er blevet fordelt, og resten kan UN være med til at fordele.
Det blev nævnt som et opmærksomhedspunkt til prioriteringen, at det er vigtigt, at
der kommer en lige fordeling mellem BA og MA og mellem antropologi og Human
Security. Der er dog nogle af forslagene som er for alle de studerende, så derfor kan
det være svært at lave denne opdeling.
UN drøftede og besluttede fordelingen af midler til re-boardingarrangementerne.
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Derudover blev UN enige om, at evt. resterende penge skal tilbydes KA antropologi,
da der ikke er kommet nogle forslag fra dem. UN er enige i, at dette nok ikke skyldes
manglende interesse, men at man på KA ikke har fået skabt samme følelse af fællesskab, og det derfor måske ikke er naturligt, at nogle tager initiativ til tiltag som dette.
Det er vigtigt, at dokumentatioen for arrangementerne gemmes og sendes til de rette
personer, så det sikres at de få pengene.

11. Meddelelser/Nyt fra
11.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/fagene
Der er gang i et projekt ang. nyt møblement i nogle undervisningslokaler for at
gøre det mere fleksibelt. Afdelingen er i gang med en ansøgning for dette.
11.2

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

11.3

Meddelelser/nyt fra de studerende
Ingen meddelelser

11.4

Meddelelser / nyt fra studievejledere
Efter studiestart har mange nye studerende benyttet sig af studievejledningen.
Nogle studerende er bekymret for antallet af sider der skal læses, og generelt
bekymring omkring det stressniveau, der er som studerende på universitetet.
Studievejlederne synes det er positivt, at de studerende opsøger dem.
Der har været afholdt forskellige arrangementer for de studerende.
Studiepraktik i uge 43 med studerende fra gymnasiet.
Der har været afholdt årgangsmøder.

11.5

Meddelelser / nyt fra Arts studier
• Nyhedsbrev fra Arts Studier findes her.

12. Forslag til kommende møder
12.1 Forslag til kommende UN-møder
12.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN
13. Eventuelt
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