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REFERAT
1. Valg af ordstyrer
Susanne Højlund

2. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på godkendt referat
UN godkendte dagsorden til dagens møde og fulgte op på det godkendte referat fra
mødet den 19. august 2021:
-

-

-

Vedr. drøftelserne af praksis for god undervisning: Afdelingens undervisere
får tilsendt link til retningslinjerne.
Susanne Højlund og Sofie Raun fulgte op på den eventuelle studieordningsændring på Antropologisk formidling. UN drøftede udfordringen med eksamensformen. Det har bl.a. været en udfordring, at synopsen har skullet afleveres samme dag, som udstillingen skulle være færdig. UN drøftede mulige
løsninger på udfordringen. Susanne Højlund, Sofie Raun og Trine Andersen
samler op efter mødet.
Punkter til fremtidige UN-møder: Listen med punkter drøftes på oktobermødet, hvor der også skal gøres staus på de nyeste handleplaner. UN tager på oktobermødet stilling til handlingerne fra 2020 og 2021.
De andre opfølgningspunkter er dagsordenssat på indeværende UN-møde

3. Evaluering af studiestart (drøftelsespunkt)
UN skulle evaluere studiestarten med henblik på proaktive og optimerende tiltag til
efterfølgende år.
Gæster: Cheftutor, Marie Kristiansen

Tlf.: +45 8715 0000
Studiecenter.arts.aarhus@au.dk
www.au.
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Marie Kristiansen gjorde status på studiestartsugen, og det overordnede indtryk er, at
det var en god uge.
Flere studerende gav også udtryk for, at det var et godt program for studerende, som
ikke drikker alkohol, hvilket også havde været et fokuspunkt i planlægningen af ugen.
Arrangementet Antropologer i job har fået lidt svingende evalueringer. Da arrangementet har forløbet godt de foregående år kan årsagen til evalueringssvarene måske
skyldes, at arrangementet foregik på zoom. UN drøftede muligheden for at ændre arrangementet til næste år til ”Antropologer i studiejob”, hvilket måske vil gøre det
mere vedkommende for de helt nye studerende, endvidere er dette et fokuspunkt på
AU.
Det ser ud til, at programmet er blevet evalueret til at være meget omfattende. Cheftutorerne undrer sig over dette, da programmet var mindre omfattende end tidligere
år. Måske kan det skyldes, at mange nye studerende har været meget alene under coronanedlukningen, hvorfor en studiestart generelt kan føles tætpakket.
Overordnet set er evalueringerne rigtig gode, og det virker til, at der er fundet et godt
leje ift. programmet – selvom der måske skal justeres lidt.
Susanne Højlund orienterede om, at tone, omgangstone, identitets- og diversitetsdebatter, metoo osv. er noget der drøftes på universitetet.
Det overordnede indtryk hos cheftutorerne er, at stemningen har været god.
Der er stor ros og anerkendelse til tutorerne. Nogle nye studerende vil gerne have
endnu mere kontakt med tutorerne, og UN drøftede i den forbindelse, hvordan man
næste år kan gøre tutorerne mere opmærksomme på, hvordan de kan være der for de
nye studerende.
UN’s VIP efterspurgte, at koordinatorerne på de forskellige uddannelser/linjer får
den samme information som de nye studerende.
Opfølgning: Trine Andersen tager efterspørgslen med videre til VEST. Susanne Højlund tager det med videre til SN og evt. instituttet.
Bygningsservice har gjort opmærksom på, at rengøringspersonalet ikke har været orienteret om, hvor de studerende har været i studiestartsugen.
Opfølgning: Sofie Raun noterede, at studiestartsprogrammet fremover skal deles
med bygningsservice.
Der er kommet mange henvendelser fra organisationer på AU, som gerne ville præsentere sig for de nye studerende, og det har ikke været muligt, at takke ja til dem
alle. Fremover kan man måske overveje at lave en aften for de nye studerende, hvor
disse foreninger kan præsentere sig for de nye studerende.
Opfølgning: Sofie Raun noterer ovennævnte og følger op.
Marie Kristiansen gjorde opmærksom på, at det er en stor fordel at være to cheftutorer. Sofie Raund bemærkede, at planen er, at det også vil blive sådan fremover.

4. Nyt om corona-situationen
AL skulle orientere om situationen, og UN havde derefter mulighed for at drøfte den.
Susanne Højlund fortalte, at der stadig er mulighed for at blive vaccineret på universitetet. Derudover var der ikke noget nyt til punktet
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5. Meddelelser/Nyt fra
5.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/fagene
- Ligenu fylder studiemiljø og undervisningsmiljøvurdering meget.
- Jesper Sølund Hansen tiltræder pr. 1. oktober som ny institutsekretariatsleder på IKS
- Det er besluttet, at der skal udbydes 2 nye profilfag fra 2024 og de skal omhandle hhv. digitalisering og bæredygtighed. Et kursus om bæredygtighed kan
blive relevant for HS-studerende, som ikke er i projektorienteret forløb.
5.2

Meddelelser / nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentanter
• Referat fra seneste SN-møde er tilgængeligt på hjemmesiden.
- Der er Studienævnsmøde denne eftermiddag, og god undervisningspraksis er
på dagsordenen.

5.3

Meddelelser/nyt fra de studerende
- Der var intet nyt

5.4 Meddelelser / nyt fra studievejledere
Studievejledningen havde inden mødet sendt et notat til Susanne Højlund, som hun
læste op:
- Studievejlderne er tilbage på kontoret. De får en del henvendelser fra både
nye og ældre studerende. Der er en del henvendelser vedr. dispensation for
specialefrist/specialeaflevering
- Det er positivt, at de nye årgange kommer forbi kontoret og søger vejledning.
- Er er holdt et antal arrangementer allerede, herunder introoplæg for BA- og
KA-studerende og studiegruppeworkshop for studerende på HS.
- Studievejledningen er ved at planlægge kommende arrangementer, herunder
studiepraktikken i uge 43.
Som opfølgning på studievejledernes meddelelser, orienterede Susanne Højlund om
tallene for specialevejledning på afdelingens uddannelser og Arts generelt.
5.5 Meddelelser / nyt fra Arts studier
Trine Andersen gennemgik nyhedsbrevet fra Ars Studier i overskriftform, og UN havde
mulighed for at stille spørgsmål. Overskrifterne for september måneds nyhedsbrev er:
-

#AUgenstart
Vaccination på campus Aarhus uden tidsbestilling
Ændringer i studieordninger pr. 1. september 2021
Nyhedsbrev fra Arts Studier findes her.

6.

Orientering om studieordningsændringer, der er publiceret 01.09 indeværende år
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1. september træder alle studieordningsændringer i kraft og Trine Andersen orienterede om disse:
6.1

UN orienteres om de studieordningsændringer, der er trådt i kraft pr. 01.09 for
UNs egne studieordninger.
Dette kan både være de studieordningsændringer, som UN selv har ønsket og som er
blevet godkendt af SN og dekanatet, men der kan derudover også være indført andre
mindre ændringer, hvis der i løbet af året opdages uhensigtsmæssige formuleringer,
som kan føre til misforståelser eller være til fare for de studerendes retssikkerhed.
Disse kan opdages af både undervisere og administrative medarbejder i deres daglige
arbejde med studieordningerne, og ændringerne vil altid være lavet i samarbejde med
afdelingsleder og underviser.
Trine Andersen orienterede om studieordningsændringerne på Afdeling for Antropologi, jf. nedenfor:
Studieordning
KA Antropologi 2021 (ny teknisk ordning)
KA Antropologi 2021

Ka Antropologi 2019 og 2021

6.2

Ændring
Fjernelse af progressionskrav mellem
feltarbejde 1 og 2 (ændret ift. 2019-ordning)
Justering af adgangskrav og tilføjelse
af udvælgelseskriterier for Visual Anthropology
Tilføjelse om datamateriale i Udvidet
antropologisk analyse

UN orienteres om generelle studieordningsændringer der er trådt i kraft pr.
01.09. Se nyhedsbrevet fra Arts Studier.
Trine Andersen orienterede om de generelle studieordningsændringer, jf. nedenfor,
og UN havde mulighed for at stille spørgsmål:
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Afsnit 1 - Om uddannelsen:

•

Udfasningsplaner i ældre årgange af studieordninger, hvor nye studieordninger træder i kraft: Når en ny studieordning træder i kraft, fastsættes en udfasningsplan i den forrige årgang af uddannelsens studieordning. Udfasningsplanen viser,
hvornår der sidste gang udbydes undervisning og eksamen på en studieordning, og
hvornår der sidste gang er mulighed for at aflægge prøve i speciale og bachelorprojekt.

Afsnit 2.1 -Uddannelsens regler:

•
•

Dispensation for tilstedeværelseskrav er forlænget til at gælde efterårssemestret 2021 grundet Covid-19-pandemien: Der stilles ikke krav om regelmæssig
deltagelse i undervisningen (75 %) ifm. undervisningsdeltagelse.
Tydeliggørelse af, hvor forudsætningskrav præsenteres: Forudsætningskravet
præsenteres ikke i eksamensplanerne og derfor er denne sætning slettet i afsnittet om
forudsætningskrav.

Afsnit 3 - Generelle regler:

•
•

Præcisering i afsnit 3.8 i de generelle regler om projektorienteret forløb –
præciseret reglerne vedr. projektværter for projektorienteret forløb.
Afskaffelse af studieaktivitetskrav – Pr. 1. februar 2021 blev studieaktivitetskravet
afskaffet.

Ændringer som følge af årligt juridisk eftersyn foretaget af SNUK
SNUK gennemfører årligt et juridisk eftersyn af alle studieordninger. Dette foregår ved, at SNUK
indsamler henvendelser fra fagmiljø, administrativt personale og viden fra eksamensklager om
problematiske forhold i studieordninger. SNUK skønner herefter hvilke forbedringer, der bør laves i studieordninger ud fra hvilke forhold, som er mest presserende. Forbedringerne er med til
at sikre mindre forvirring blandt undervisere og studerende, færre afbrudte eksamener, forbedret kommunikation samt øget retssikkerhed for de studerende.
Dette års juridiske eftersyn har ført til følgende ændringer i prøvebeskrivelser i relevante studieordninger:
IKS/IKK/DPU:

•
•
•
•
•

I alle studieordninger er ”Blackboard” erstattet med ”Brightspace”, da Brightspace er
blevet implementeret for efterårssemestret 2021.
Ensrettet praksis for brug af links-henvisninger i studieordninger.
Tydeliggørelse af studieordninger med vinteroptag i linjenavnene
Præciseret fast praksis om godkendelse af afsluttende opgaver i studieordningen for bachelorprojekt, speciale og masterprojekt, hvor dette ikke allerede var angivet i studieordningen.
Indført dispensation for efterårssemestret 2021-forårssemestret 2022 på profilsemestret, som giver studerende mulighed for at tage ikke-dansktalende fag på danske universiteter som ”Internationale valgfag”.

Ændringer til studiestartsprøver på bachelor- og kandidatuddannelser
Som følge af forlængelse af dispensationen for tilstedeværelseskravet til efteråret 2021, er der lavet ændringer på nogle studiestartsprøver på både bacheloruddannelser og kandidatuddannelser. Se kursuskataloget for de konkrete ændringer.
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7. Undervisningsmiljøvurdering (beslutningspunkt)
Baggrund
Undervisningsmiljøvurderingen er en vurdering af universitetets fysiske, psykiske og
æstetiske miljø og skal efter lovkrav udføres på universiteter hvert 3. år. Formålet
med vurderingen er, at udpege hvis, der er områder, hvor der er behov for en indsats
for at udvikle og sikre et godt undervisningsmiljø for de studerende. Studerende på
Arts har modtaget information om undervisningsmiljøvurderingen og er blevet inviteret til at kontakte deres repræsentant i uddannelsesnævnet, såfremt de har ønsker
om at bidrage til drøftelserne.
Udarbejdelse af handleplan
Uddannelsesnævnet har til opgave at give input til og godkende afdelingsleders oplæg
til mulige indsatser (handleplan) for hver uddannelses undervisningsmiljø. I handleplanen er det muligt at igangsætte handlinger inden for temaerne psykisk, fysisk og
æstetisk miljø, hvor uddannelsesnævnet finder det relevant. Baggrundsmaterialet er
uddannelsernes rapport for undervisningsmiljøvurdering, som baserer sig på et udvalg af resultater fra den seneste afholdte nationale undersøgelse fra Uddannelses- og
forskningsministeriet. Desuden kan studiemiljøundersøgelsen indgå som yderligere
baggrundsmateriale for drøftelsen, hvis nævnet finder dette relevant.
Afdelingsleder følger herefter løbende op på indsatserne i handleplanen som det aftales i samarbejde med uddannelsesnævnet. Et naturligt tidspunkt for opfølgning kan
fx være til det årlige statusmøde i april/maj.
UN’s behandling
Susanne Højlund præsenterede baggrunden for undervisningsmiljøevalueringen.
Chikane, mobning, god tone, isolation fra studiet m.v. ’har høj prioritet i nævnsarbejdet på Arts, hvilket også gør sig gældende for drøftelser af diversistet, inklusion og
kultur i undervisningslokalet.
Susanne Højlund og Sofie Raun præsenterede hovedpunkterne i oplægget til handleplanen. Overskrifterne er bl.a.
- Ensomhed: Der skal fortsat arbejdes med at skabe det gode studiemiljø
- Feedback: Uddannelserne på afdelingen kan lære af hinanden, særligt af Human Security
- Mobning og chikane: Dette er et stort opmærksomhedspunkt på AU. UN bemærkede, at det i handlepanerne skal fremgå, at der skal arbejdes med at tydeliggøre over for de studerende, hvor de kan gå hen, hvis de oplever problematikker af denne karakter, så det ikke udvikler sig. UN foreslog, at afdelingen udarbejder en folder over, hvor man kan gå hen med forskellige ting/problematikker. Dette skrives også ind i handleplanen.
- At være udelukket fra fællesskabet: UN var enige om, at det vil være en god
idé at arbejde med kultur i undervisningslokalet, at fastholde fokus på at
etablere gode studiegrupper og at informere om, hvad en studiegruppe er.
Beslutning
UN godkendte på baggrund af undervisningsmiljøvurdering 2021 handleplanerne for
afdelingens uddannelser med de justeringer, som er nævnt ovenfor, og udtrykte stor
opbakning til initiativerne. Afdelingsleder indstiller handleplaner til drøftelse i studienævnet og efterfølgende godkendelse hos studieleder og prodekan. Det aftales,
hvordan der følges op på handleplanerne.
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Næste skridt
- Handleplanerne drøftes i studienævnet med fokus på at dele eksempler på
god praksis og idéer til indsatser på tværs af uddannelser.
- Handleplanerne godkendes af studieleder og prodekan og offentliggøres på
studieportalen.
- Sideløbende med undervisningsmiljøvurderingen drøfter fakultetsledelsen og
institutter proces for håndtering af konkrete sager om mobning, chikane og
diskrimination mellem medarbejder og studerende.
8. Godkendelse af fagbeskrivelser for valgfag (beslutningspunkt)
Beslutning:
UN skulle godkende fagbeskrivelser for valgfag for det næstkommende semester.
Susanne Højlund præsenterede hovedindholdet af faget Europa/Middelhavsområdet,
da fagbeskrivelsen endnu ikke var klar til mødet. UN godkendte dette fag på baggrund af Susanne Højlunds præsentation og vil modtage den endelige fagbeskrivelse
til orientering.
UN drøftede og godkendte samtlige fagbeskrivelser for Regionalt Tema.

9. Reboarding
Susanne Højlund fulgte op på punktet jf. referatet fra det seneste UN-møde (bilag 2)
og mail sendt til UN’s medlemmer ang. brug af reboardingmidler: Der er afholdt reboardingarrangementer; der var et stort fremmøde og god stemning. Andre mulige
reboardingarrangementer blev drøftet, og Sofie Raun redegjorde for, hvor meget af
budgettet, der er brugt.

10. Tilstedeværelseskrav og aktiv deltagelse.
Punktet blev udsat til oktober

11. Valg på AU (status)
UN opsamler vedr. opstilling af studerende til valget E21
Susanne Højlund kontakter næstforpersonen.
Der var ingen studentermedlemmer med til UN-mødet, hvorfor der ikke kunne gøres
status på valget. UN’s VIP drøftede, hvordan de kan biddrage til at flere studerende
stiller op til valget. Det blev aftalt, at VIP-medlemmerne vil tale med deres underviserkollegaer samt fortælle om UN og valget på deres underviserhold.
12. Punkter til det kommende UN-møde
- Status på dette års handleplaner (fra Årlig status)
- Diversitet i pensum (se referat 2. december 2020 s. 4-5)
- Andre årshjulspunkter

AARHUS
UNIVERSITET

Side 8/8

13. Eventuelt
UN drøftede processen for meritvurderinger.
Opfølgning:
Trine Andersen kontakter den fagnære sagsbehandler, som tage kontakt til Susanne
Højlund.

