ARTS
AARHUS UNIVERSITET

Mødedato: 7. april 2021
Mødested: Zoom
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde Antropologi og Human Security
Deltagere:
Studentermedlemmer: Puk Aslaug Willemoes Jensen
VIP-medlemmer: Janne Flora, Christian Gade, Mads Daugbjerg, Martin Demant Frederiksen
Observatører: Nanna Nielsen (Studenterstudievejleder), Rebekka Juel Lausen (studerende),
Sofie Raun (afdelingskoordinator), Trine Bjerregaard Andersen (UN-sekretær),
Fraværende: Anne Rathcke Simonsen, Christian Chalmer Hansen, Alexandra Maria Ruge
Peetz Post,

REFERAT
1. Valg af ordstyrer
Mads Daugbjerg (MD)
2. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på godkendt referat
UN godkendte dagsorden til dagens møde og fulgte op på referatet.
MD nævnte at der ikke vart fulgt op på spørgsmålet vedr. mundtligt specialeforsvar
og at det er usandsynligt, at det kan blive en mulighed. UN har selvfølgelig fortsat
mulighed for at drøfte disse rammer.

3. Nyt om corona-situationen
MD orienterede om planen for genåbningen på AU og Arts, herunder regler og restriktioner.
MD orienterede dernæst om de kurser, som afdelingen planlægger at afholde fysisk v.
genåbning:
- Human Security: Workshop som afslutter kurset i Confilct Dynamics
- 2. semester BA antropologi: Metode 1
- 4. semester BA antropologi: Antropologisk formidling. Dele af undervisningen holdes dog online, MD er i dialog med underviseren i faget ift. dette samt
udstillingsdelen.
- 2. semester sociologi: Analyse og metode. Det skal fortsat afklares, om dette
er en mulighed ,og hvilke dele af kurset der i så fald vil skulle holdes online.
Ved genåbningen bliver der desuden rum for fagsociale aktiviteter (fx foredrag) – her
vil 2-meterskravet skulle overholdes.
Bibliotekerne hører under Kulturministeriet og ikke Uddannelses- og Forskningsministeriet. Derfor må vi vente på en beslutning derfra, før læsepladserne kan åbne.
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UN drøftede muligheder og udfordringer ved afholdelse af fysisk undervisning. Generelt var UN meget positive over for planen.
Det blev foreslået at afdelingen laver tiltag som kan bidrage til at styrke de studerendes trivsel, alternativt at afdelingen understøtter de studerende ift. muligheder, retningslinjer m.v. for studenterdrevne aktiviteter.
UN drøftede, hvordan de studenterdrevne aktiviteter kan understøttes i den kommende tid.
MD følger op og udformer et udkast til et skriv fra afdelingen, når de endelige retningslinjer er meldt ud.

4. Meddelelser/Nyt fra
4.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/fagene
- Der er holdt møde med prodekanen vedr. evalueringen af Kandidatuddanelsen i antropologi. Det er besluttet at gå videre med 3 mindre justeringer af
studieordningen, som skal meldes ind og godkendes inden sommerferien, så
de kan træde i kraft pr. 1. september 2021:
o Fjernelse af progressionskrav mellem Feltarbejde 1 og 2.
o Fjernelse af progressionskrav mellem Etnografisk metodologi og feltforberedelse og Feltarbejde 1. I stedet formuleres et forudsætningskrav for aflevering af eksamen i Feltarbejde 1, hvor den studerende
skal have en godkendt projektbeskrivelse. Godkendelsen vil typisk ske
i Etnografisk metodologi og feltforberedelse, men hvis dette ikke er
sket, kan vejlederen gøre det senere (den endelige studieordningsformulering er ikke udformet). Man vil på den måde stadig kunne sikre,
at de studerende har en solid og forsvarlig projektplan inden de tager
i felten.
o Advanced anthropological analysis (3. semester): I studieordningen
skal der tages højde for, at enkelte studerende kan blive nødt til at
tage dette kursus, inden de har været på feltarbejde.
UN-medlemmerne blev spurgt til, om de vil indgå i en lille, hurtigtarbejdende
arbejdsgruppe, som skal udforme udkast til studieordningsændringerne.
Martin Demant Frederiksen (MDF) meldte sig til at gennemse/kommentere
på udkastet ift. Etnografisk metodologi og feltforberedelse. Studenterrepræsentanterne forhører sig hos deres medstuderende fra kandidatuddannelsen.
-

MD orienterede om initiativet Akademikere i erhvervslivet, herunder at specialevejlederne er opmærksomme på at orientere deres specialestuderende om
initiativet.

-

Human Security: Uddannelsen står til at blive dimensioneret ift. studiepladser om 3-4 år (pt. optages der 48 studerende pr. år). Det præcise omfang af
nedskæringen kendes endnu ikke.
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-

På Human security arbejdes der i øjeblikket på 5-års evalueringen.

-

Skriftlig behandling af nødstudieordninger: UN godkendte forslaget v. skriftlig behandling.

-

Skriftlig behandling af liste med eksterne eksperter, som skal deltage i 5-års
evalueringen af Human security: UN-medlemmerne har godkendt listen v.
skriftlig behandling, og den er nu sendt til godkendelse.

4.2

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

4.3

Meddelelser/nyt fra de studerende
- Der var ikke noget nyt fra de studerende

4.4

Meddelelser / nyt fra studievejledere
- Studievejlederne får fortsat henvendelser vedr. trivselsproblematikker.
Nogle studerende på 1. årgang af BA Antropologi har udtrykt, at de ikke føler, at de kender hinanden, hvilket påvirker deres faglige trivsel/deltagelse i
undervisningen.
- Studievejledningen har haft svært ved at hjælpe med at planlægge alternative studieplaner pga. progressionskravene på kandidatstudieordningen i
Antropologi, og derfor er de positive ift. de nye løsninger som MD præsenterede under punkt 4.1.

4.5

Meddelelser / nyt fra Arts studier
- Nyhedsbrev fra Arts Studier findes her.
Trine Bjerregaard Andersen præsenterede Nyhedsbrevet fra marts måned i
overskriftform:
o Arts ansætter trivselskoordinator
o IV-fag for efteråret 2021 og foråret 2022 kan nu ses i kursuskataloget
o Projektorienterede forløb og specialer i Power BI for 2020
o Resultater fra studiemiljøundersøgelse og dimittendundersøgelsen
o Nyt bachelor.au.dk webunivers
o Online Power BI workshops 2021 - Årlig status og uddannelsesevalueringer
o Kommende arrangementer sætter fokus på de studerendes trivsel

5. Årlig status 2021 (beslutningspunkt)
Årlig status er en del af det løbende og uddannelsesnære kvalitetssikringsarbejde på
Arts og er nærmere beskrevet i uddannelseskvalitetsprocesser på Arts. Formålet med
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årlig status processen er, at UN, såvel som SN og institut, på baggrund af et systematisk eftersyn af uddannelserne i deres helhed, prioriterer de indsatsområder, UN vil
arbejde med i det kommende kvalitetsår for at sikre uddannelsens kvalitet jf. AUs
kvalitetspolitik.
UN’s forpersonskab havde i samarbejde med SNUK besluttet at dele årlig status ud
på 2 UN-møde; april- og majmødet. På aprilmødet skulle UN gøre status på uddannelsernes handleplaner fra 2020 og drøfte, om der er afledte handlinger, der skal videreføres i 2021.
På UN-mødet i maj skal UN – ud fra oplæg fra afdelingsleder – give input til og godkende 2021-handleplaner for hver enkel uddannelse. Handleplanerne for 2021 er en
forlængelse af de tidligere års kvalitetsarbejde, så de erfaringer, der løbende gøres på
den enkelte uddannelse, bringes med ind i det nye kvalitetsår.
UN drøftede hovedlilnjer i handleplanerne fra 2021 og dykkede ned i initiativer som
umiddelbart gav anledning til drøftelse:
- BA Antropologi:
Rekruttering og studiestart: Forelæsningsrækken Contemporary anthropology
blev drøftet og UN aftalte, at forelæsningsrækkens form skal genovervejes.
Struktur og forløb: Samlæsning mellem de regionale temaer (2. og 4. semester): UN aftalte, at der skal være særlig opmærksomhed på evalueringerne i
disse samlæste fag og på den generelle feedback på samlæsningen.
- KA Antropologi:
Struktur og forløb: Vejledertildeling på 1. semester fastholdes.
Relation til arbejdsmarkedet: På afdelingen arbejdes der med branding og synlighed gennem MANTRA-kontoret, og der er sat initiativer som fx communitashjemmesiden i værk.
Beslutning
UN besluttede, at der gøres endelig status på 2020-handleplanerne på UN’s majmøde, hvor det også besluttes, hvilke handlinger der skal prioriteres i handleplanerne
for 2021 på baggrund af sidste års handleplaner.
På mødet i maj præsenterer MD forslag til handleplaner for 2021, som UN giver input
til, og som godkendes på samme møde eller ved en efterfølgende skriftlig behandling.
De af UN indstillede handleplaner behandles i SN i juni. For uddannelser, der skal
uddannelsesevalueres (Human Security), arbejdes der med foreløbige handleplaner
sideløbende med evalueringsrapporten.
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6. Drøftelser vedr. intern organisering (orientering og drøftelse)
Fakultetsledelsen har besluttet at invitere til sonderende drøftelser vedr. organiseringen på Arts, jf. notatet ”Styrkelse af den interne organisering på Arts”– med mulighed
for at indsende skriftlige input til fakultetsledelsen på baggrund af drøftelserne.
MD orienterede om baggrunden for dagsordenspunktet og hovedtrækkene i notatet
fra fakultetsledelsen.
UN havde ikke kommentarer til notatet.

7. Evt.
MD opfordrede de studerende i UN til at kigge på listen ”Punkter til fremtidige UNmøder” (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.

