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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 godkendt referat fra mødet 
den 24. august 2022: 
 

• Ang. møde med aftagerpanel 5. oktober: Afdelingsleder fra Filosofi bliver re-
præsentant fra IKS. 

 
• UN får rapport med opsamling på undervisningsevalueringer tilsendt pr. mail 

til orientering. 
 

• Der er nedsat en task force, som bl.a. skal håndtere/analysere det faldende 
kandidatoptag på KA Antropologi 

 
• UN havde ikke yderligere kommentarer til referatet. 

 
 
3. Evaluering af studiestart (drøftelsespunkt) 
UN evaluerer studiestart med henblik på proaktive og optimerende tiltag til efterføl-
gende år. 
Gæster: Cheftutorer Aksel Kristensen og Magnus Neigaard. 
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Cheftutorerne gjorde status på studiestartsugen og UN drøftede løbende de opmærk-
somhedspunkter, som blev fremhævet: 
 
Evalueringerne viser, at studiestartsugen generelt er forløbet godt. 
 
Evalueringerne indeholder derudover nogle punkter, som det vil være vigtigt at hånd-
tere til næste års studiestart: 

• Nogle studerende har givet udtryk for, at der fortsat er for meget alkohol i stu-
diestartsugen. Dette til trods for, at man har haft stort fokus på, at alkohol 
skulle fylde mindre.  
Dette bør håndteres, måske ved at sløjfe nogle bestemte aktiviteter. 
Opfølgning: Susanne Højlund og Magnus Neigaard følger op, når studiestar-
ten 2023 år skal planlægges. 
 

• Der er for meget information i løbet af introugen. Mange synes at introugen er 
overskuelig, men en del synes, at der er for mange informationer. En del sy-
nes, at oplægget ang. karriere ligger for tidligt i ens studietid. 

 
• Man kunne overveje at tage noget af det med foreningslivet og karriere ud af 

intropjecen. Der er nemlig rigtig mange sider med obligatoriske informatio-
ner. 
 

• Bogindkøb: Det er ikke muligt at informere de studerende om, hvilke bøger de 
skal købe, da læseplanerne ikke er færdige, når intropjecen sendes ud. Flere 
studerende er frustrerede over, at der ikke er bedre vejledning/information 
ang. køb af bøger. 
Opfølgning: Susanne Højlund følger op på dette, bl.a. ved at tage det med vi-
dere til studienævnet. 
 

Langt de fleste nye studerende har været positive ift. studiestartsugen og har følt sig 
taget godt imod. Der har været utrolig god feedback på tutorernes indsats.  
Cheftutorerne roste også tutorerne for deres engagement, indsats og samarbejde. Til-
fredshedsprocenten med tutorerne er meget høj. 
 
Susanne Højlund fortalte, at de studerende sidste år efterspurgte information om 
netop karriereperspektiver i studiestartsugen. Det kan derfor overvejes, om det i stedet 
er formen, der skal justeres, så der er mere fokus på antropologer i arbejde. UN drøf-
tede i forlængelse heraf, hvordan man kan give de studerende mere selvtillid ang. kar-
rieremuligheder allerede i studiestartsugen. 
Opfølgning: Susanne Højlund søger inspiration fra andre uddannelsers studiestarts-
uger. 
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UN drøftede også, at der i studiestartsugen med fordel kan inkluderes en rundvisning 
og en præsentation af underviserne. 
 
 
4. Orientering om studieordningsændringer der er publiceret 01.09 in-

deværende år 
Trine Andersen (SNUK) orienterede: 
1. september trådte alle studieordningsændringer i kraft. I år er der ikke lavet særlige 
ændringer på uddannelserne på Afdeling for Antropologi. Derimod er der trådt nogle 
generelle studieordningsændringer i kraft, som blev gennemgået på mødet: 
 

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. 

• For Kandidatuddannelser er der foretaget præciseringer af adgangskrav. 
• For Kandidatuddannelser er der tilføjet Engelsk B som generelt sprogkrav i afsnit 

1.3. For yderligere information se Arts Studiers nyhedsbrev fra august 2022. 
• For Bacheloruddannelser er maksimal studietid ændret fra ½ år til 1 år i afsnit 1.5. 

 
Afsnit 2.1 - Uddannelsens regler: 

• Dispensation for tilstedeværelseskrav grundet Covid-19-pandemien er fjernet i af-
snit 2.1.1. 
 

3. 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 eksamens-
klager 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 eksa-
mener, forbedret kommunikation samt øget retssikkerhed for de studerende. 
 
DETTE ÅRS JURIDISKE EFTERSYN HAR FØRT TIL FØLGENDE ÆNDRINGER I PRØVEBESKRIVEL-

SER I RELEVANTE STUDIEORDNINGER: 
IKS, IKK og DPU: 

• Fjernet dispensation gældende for efterårssemestret 2021-forårssemestret 2022 på 
profilsemestret (kandidatuddannelser), som gav studerende mulighed for at tage 
ikke-dansktalende fag på danske universiteter som ”Internationale valgfag” grun-
det Covid-19-pandemien. 

• Ensretning af oplysninger på både dansk og engelsk om profilfag på profilsemestret 
(kandidatuddannelser). 

• Præcisering af aflevering i Digital Eksamen på omprøver for fag med undervisnings-
deltagelse som ordinær prøve, hvor omprøven er en skriftlig eksamen. 

DPU: 
• Fjernelse af mulighed for genaflevering af gruppesynopses til omprøve ved udebli-

velse fra ordinær eksamen. Dette stod i enkelte studieordninger beskrevet som en 
mulighed under omprøvebeskrivelsen på fag med mundtlig med synopsis, men går 
imod generelle regler for plagiat og genaflevering. 
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4. Ændringer til og indførsel af studiestartsprøver på Kandidatuddannelser 
Alle A-linjer med sommeroptag 2022 på Arts’ Kandidatuddannelser skal have en studiestarts-
prøve. Under studieordningens studiediagram er der derfor indsat eller opdateret information 
med oplysning om studiestartsprøven, der skal afvikles via Digital Eksamen. Der informeres 
om studiestartsprøven via AU-studenterpost i forbindelse med studiestart. For yderligere infor-
mation se Arts Studiers nyhedsbrev fra april 2022. 
 
(https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/arts/aktuelt/single-nyhed/artikel/aendringer-i-stu-
dieordninger-pr-1-september-2022)  
 

 
Et UN-medlem spurgte til studiestartsprøven og muligheden for at ’fange’ alle spøgel-
sesstuderende med den nye form. 
Opfølgning: Trine Andersen kontakter koordinatorerne for studiestartsprøven, 
mhbp. at de tager en dialog med afdelingen ang. studiestartsprøven. 
 
Uddannelsesnævnet drøftede i forlængelse af ovenstående, om der umiddelbart ønskes 
større ændringer i studieordningen for KA Antropologi: 
Linjerne blev drøftet og det blev nævnt, at noget tyder på, at en linje i Sundhedsantro-
pologi efterspørges. 
Opfølgning: Susanne Højlund tager der med videre på et lærermøde 
 
 
5. Rammerne for arbejdet med fjernelse af forudsætningskrav (oriente-

ring) 
Uddannelsesnævnet blev i juni 2022 orienteret om beslutningen ang. fjernelse af for-
udsætningskrav Arts fra 01.09.2023 og frem. Denne beslutning har baggrund i ikraft-
trædelse af en ny eksamensbekendtgørelse, som indeholder større ændringer i beskri-
velsen af og kravene til forudsætningskrav. Nærmere beskrivelse af rammerne i be-
kendtgørelsen og beslutningen ang. Fjernelse af forudsætningskrav på Arts kan læses i 
mødebilaget ”Om fjernelse af forudsætningskrav på Arts” (bilag 5.1) som nævnet også 
modtog tilbage i juni.  
Der igangsættes nu et arbejde i fagmiljøerne, hvor studieordningerne tilrettes med 
henblik på opfyldelse af beslutningen. Prodekanen for uddannelse har sammen med 
studielederne frem mod sommerferien arbejdet med at fastlægge rammer for arbejdet, 
der forholder sig til, hvor forudsætningskrav må opretholdes og hvilke ændringer i stu-
dieordningerne der kan tillades. Disse rammer kan ses i mødebilaget ”Rammepapir for 
fjernelse af forudsætningskrav” (bilag 5.2).   
Prodekanen for uddannelse besøger i september 2022 studienævnene og her præsen-
teres beslutningen, baggrunden herfor samt rammerne for det kommende arbejde.   
Udover rammerne for studieordningsarbejdet, har CED udarbejdet et inspirationska-
talog som indeholder forslag til didaktiske tiltag i undervisningen, som kan erstatte de 
nuværende forudsætningskrav (se mødebilag 5.3).  

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/arts/aktuelt/single-nyhed/artikel/aendringer-i-studieordninger-pr-1-september-2022
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/arts/aktuelt/single-nyhed/artikel/aendringer-i-studieordninger-pr-1-september-2022
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SNUK har udarbejdet et procesplan for det kommende arbejde samt implementering 
af ændringerne (se mødebilag 5.4). I procesplanen fremgår det, hvornår de enkelte af-
delinger kan forvente at modtage materiale fra SNUK, som vil indeholde en detaljeret 
analyse af de respektive afdelingers studieordninger.  
 
Susanne Højlund orienterede overordnet om processen jf. sagsfremstillingen ovenfor 
og om de bilag, der var sendt ud inden mødet. 
 
På Antropologi er opgaven med at fjerne forudsætningskrav ikke så omfattende, og der 
afventes en liste med de berørte fag. 
UN besluttede at afvente til sagen har været i studienævnet, og til der er flere oplysnin-
ger. 
 
Christian Gade gjorde opmærksom på, at der er forudsætningskrav på de fag, som ud-
bydes i samarbejde med NAT – der skal være opmærksomhed på dialogen med dette 
NAT-fakultetet, når der skal kigges på forudsætningskravene her. 
Opfølgning: Trine Andersen videreformidler til koordinatorerne for projektet i Arts 
Studier. 
 
 
6. Status på handleplaner fra årlig status (drøftelses- og evt. beslutnings-

punkt)  
Susanne Højlund orienterede om, at handleplanerne nu er godkendt af studieleder. 
  
UN drøftede status på initiativerne fra handleplanerne og skulle beslutte, om der skal 
sættes handlinger på uddannelsesnævnets dagsordner til opfølgning i det kommende 
år: 
 
BA Antropologi:  

• Fokus på studiestart: Initiativerne er er søsat 
• Fordeling af studerende (2.-4. semester) på Regionalt tema: Evalueringerne 

afspejler ikke problemer ift. fordelingen af de studerende. UN anbefaler der 
for ikke nogle ændringer nu, men afventer næste års forløb. 

• Overgang fra BA til KA og fastholdelse: Her er der en udfordring, der skal 
adresseres snart. De studerende, som deltog i UN-mødet, gjorde opmærksom 
på, at man nok skal have fat i de studerende på allerede 3.-4.semester af BA. 
Der mangler en italesættelse af, at der er en god struktur og sammenhæng på 
kandidatuddannelsen. Dette er ikke tydeligt af hjemmesiden eller i studieord-
ningen. Det er heller ikke tydeligt, hvilke muligheder de studerende har for at 
specialisere sig. UN drøftede, hvordan processen på kandidatuddannelsen kan 
formidles og hvordan de sociale medier kan udnyttes bedre. 
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De studerende efterspurgte et bedre sammenhold mellem BA-studerende, KA-
studerende og Ph.d.-studerende, og at afdelingen understøtter dette systema-
tisk. 
Det blev nævnt, at de årgange, der er nu, har været ramt af coronanedluknin-
ger, og folk er fortsat trætte efter det. Dette vil måske kunne ses i statistik-
kerne lidt endnu. 
De studerende i UN gjorde opmærksom på, at de ikke ved ret meget om kandi-
datuddannelsen. 
På Human Security er der to studerende med til kandidatdagen. Et UN-med-
lem opfordrede til, at der laves samme model for KA Antropologi. 

 
KA Antropologi: 

• Initiativer ang. frafald, rekruttering, og arbejdsmarkedet: Dette bliver inde-
holdt i arbejdet i den nedsatte task force, som skal arbejde med kandidatud-
dannelse og det faldende optag. 

• Studiemiljø på 3. og 4. semester: Susanne Højlund tager initiativerne med på 
et lærermøde, så de kan igangsættes jf. tidsfristerne. 
 

KA Human Security: 
• 1. års frafald på 2020-årgangen: Her var der en udfordring ifølge sidste års da-

tapakker, men de nyeste tal for 2021-årgangen ser fornuftige ud (2 ud af 42 er 
faldet fra). 

• De studerende angiver en lavere studieintensitet end de plejer, men samtidig 
føler de sig pressede. Fornemmelsen er, at de studerende på 2. semester bliver 
pressede af at skulle finde project placement. Der efterspørges idéer til nye til-
tag. Det blev aftalt, at studenterkommitéen på HS drøfter dette.  
Mange internationale studerende skal arbejde ved siden af studiet, hvilket 
også skaber et pres.  
Christian Gade vil arrangere et par online ”fredagscafeer” for årgangen i løbet 
af semestret, hvor de studerende kan dele oplevelser fra felten og drøfte evt. 
udfordringer. 
Der var ikke initiativer til behandling i UN, da initiativerne fra handleplaner er 
godt i gang. 
 

MA Sundhedsvidenskab: 
• Litteratursøgning og intro til det skal laves lidt anderledes i år og mere målret-

tet MSA-studerende. 
• Der etableres fælles forelæsninger med Master for humanistisk sundhedsvi-

denskab (MHS) – tilbud om mere ikke-obligatorisk undervisning online. 
• Workhoppen som er samlæst med MHS bliver én dag på det 2. seminar. 
• På MSA er man således godt i gang med at udføre handlingerne fra handlepla-

nerne. 
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7. Trivsel blandt de studerende (punktet blev udsat) 
UN drøfter den generelle trivsel på afdelingen og ’tager temperaturen’ på studiestar-
ten. UN følger desuden op på initiativerne fra handleplanerne fra undervisningsmiljø-
vurderingen 2021-2023. 
 
Bilag  
Bilag 7 BA-KA Antropologi, KA Human Security UMV 2021-2023 handleplan 
 
Punktet udsættes og integreres i den kommende dagsorden 
 
 
8. Branding af kandidatuddannelsen i antropologi (punktet blev udsat) 
Årets optag på kandidatuddannelsen i antropologi er ekceptionelt lavt, både på Visuel 
og Generel Antropologi. Der skal arbejdes intensivt på forebyggelse af gentagelse ved 
næste års optag. 
UN diskuterer løsningsforslag og handleplaner. UN kan desuden formulere spørgsmål, 
som videregives til en netop nedsat MA-task force, der bl.a. arbejder med nogle af de 
spørgsmål/temaer, der blev rejst på UN’s augustmøde. 
UN diskutere endvidere om nævnet ønsker en plads i udvalget. 
 
Punktet udsættes og integreres i den kommende dagsorden 
 
 
9. Opfølgning på karrieredag på KA Human Security og KA Antropologi 

(punktet blev udsat) 
UN drøfter erfaringerne med karrieredagen på Human Security, og om der skal holdes 
et lignende arrangement for studerende på Kandidatuddannelsen i antropologi i det 
kommende studieår, eller om en fælles karrieredag for de to kandidatuddannelser. 
 
Susanne Højlund og Line Kristiansen præsenterer et oplæg til et alternativt format for 
karrieredagen for kandidatstuderende på antropologi, inkl. refleksioner over alumner-
nes rolle. 
 
Punktet udsættes og integreres i den kommende dagsorden 
 
 
10. Styrkelse af integration på afdelingen (punktet blev udsat) 
På UN-mødet i marts blev det aftalt, at UN i E22 skulle drøfte, hvordan integrationen 
på afdelingen styrkes – både uddannelserne imellem, men også mellem VIP og stude-
rende 
Der påbegyndes en idéliste/handleplan for arrangementer i det kommende studieår, 
som kan bidrage til at styrke integrationen. 
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Punktet udsættes og integreres i den kommende dagsorden 
 
 
11. Meddelelser/Nyt fra 
11.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/fagene,  

• Pga. den økonomiske situation er der et kvalificeret ansættelsesstop på AU. 
Universitetsledelsen vil omkring årets udgang vurdere, om der er behov for at 
forlænge ansættelsesstoppet. 
Susanne Højlund er ved at undersøge, hvad dette betyder for afdelingen.  

 
• Uddannelses- og forskningsministeren er af et folketingsmedlem blevet spurgt 

til, om ministeren vil redegøre for, hvor mange kurser på danske universiteter, 
der vedrører emnerne race, migration, intersektionalitet, køn og postkolonia-
lisme. Aarhus Universitet er blevet bedt om at svare på ovenstående. 
  

11.2 Meddelelser / nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentanter 
Referat fra seneste SN-møde er tilgængeligt på hjemmesiden. 
Derudover var der ikke nyheder til dette punkt. 

 
11.3 Meddelelser/nyt fra de studerende 

Der var ikke nyheder fra de studerende 
 
11.4 Meddelelser/nyt fra fagrådet 
Der var ikke nyheder fra fagrådet 

 
11.5 Meddelelser / nyt fra studievejledere 
Studiepraktik i uge 43 er ved at blive planlagt.  
Der er ansat en ny studievejleder på Moesgaard. 
Trivsel er et gennemgående tema i de henvendelser studievejledningen får i øjeblikket. 
 
 
11.6 Meddelelser / nyt fra Arts studier 
Trine Andersen gennemgik nyhederne i nyhedsbrevet fra Arts Studier fra september 
måned. Overskrifterne var: 

• Semesterstartsmail til alle undervisere i efteråret 
• Ændringer i studieordninger pr. 1. september 2022 
• Status på antal aktive studieordninger på Arts 
• Internationalisering 
• Studiestart og Karriere – hører det sammen? 
• Åbne arrangementer og workshops fra Arts Karriere   

 
12. Undervisningspris 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/kultur-og-samfund/
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/arts/underviserportalen/nyhedsbrev-fra-arts-studier
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UN skulle følge op på forårets beslutning om at kigge på indstilling til underviserpri-
sen tidligt i semestret.  
På augustmødet blev punktet også drøftet men med udgangspunkt i undervisningseva-
lueringerne fra E21. Der tages på indeværende møde udgangspunkt i svarene fra un-
dervisningsevalueringerne fra både E21 og F22. 
Alle kurser evalueres meget positivt, men der er et enkelt kursus, der især skiller sig 
positivt ud.  
 
UN skulle desuden drøfte, hvordan der skal indstilles til studienævnet, herunder om 
der, udover indstilling af enkelte undervisere, er et ønske om at kunne indstille under-
viserteams og undervisningsforløb. 
 
Efter drøftelserne og gennemgangen af evalueringerne, blev UN enige om, at indstille 
en bestemt underviser til underviserprisen. Der skal laves en indstilling til dette. De 
studerende høres ift. begrundelsen. Indstillingen skal videre til studienævnet. 
 
Opfølgning: Susanne Højlund laver et udkast til en indstilling, som drøftes med rele-
vante studerende og undervisere på afdelingen. Indstillingen drøftes desuden med UN 
på et af de kommende møder. 
 
 
13. Valg til SN/UN 
UN-forpersonen orienterede om valg på AU i efteråret 2022, og UN-næstforpersonen 
orienterede om tiltag, der er iværksat for at rekruttere. 
 
Beslutning  
UN besluttede, at Ellen Lauersen er ansvarlig for opstillingslisterne. 
 
 
14. Forslag til kommende møder  
14.1 UN drøfter listen med forslag til punkter til kommende UN-møder 
 

UN mø-
der  

Emne Status 

Oktober Overgang mellem BA og KA (jf. Handleplan for BA 
Antropologi): Opsamling vedr. specifikke initiativer 
 

 

Novem-
ber 

 
Bekymring vedr. kultur på hold (se referat fra juni 
2022) 
 

 

Decem-
ber 

Studiemiljø på 3. og 4. semester: Susanne Højlund 
orienterer om de initiativer, som er igangsat (jf. 
Handleplan for BA Antropologi) 
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14.2 UN’s forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 

SN-møder  Emne Status 
E22/F23 Bogindkøb: Det er ikke muligt at informere de stu-

derende om, hvilke bøger de skal købe, da læsepla-
nerne ikke er færdige, når intropjecen sendes ud. 
Flere studerende er frustrerede over, at der ikke er 
bedre vejledning/information ang. køb af bøger. 

 

Opfølgning: 
Susanne Høj-
lund følger op 
på dette, bl.a. 
ved at tage det 
med videre til 
studienævnet. 

   

 
UN havde ikke punkter, som de ønskede drøftet i SN 
 
 
15. Eventuelt 
Der var ikke punkter til ”Eventuelt” og mødet blev hævet. 
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