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Mødedato: 8. oktober 2020, 12.30-14.30 
Mødested: D118, 1483,556 og 1008@vmeet.au.dk 
Mødeemne: Uddannelsesnævnet for Kandidatuddannelserne i pædagogisk antropo-
logi og AEG 
 
Deltagere:  
Medlemmer: Gritt B. Nielsen (forperson - mødeleder), Laura Gilliam (VIP), Jakob 
Krause-Jensen (VIP), Sara Christensen (stud, PA Aarhus– næstforperson), Sørine 
Hauge Bindzus (stud-supl), Lotte Fabrin (stud-supl til og med pkt 6),  
 
Observatører (til pkt. 1-5): Ida Wentzel Winther (afdelingsleder) 
 
Tilforordnede: Lise Skjøt Møller (VEST til og med pkt 6), Kim Behrens Jessen (SNUK 
- referat) 
 
Afbud: Natasja Thandi Kappel Pedersen (AAU), 
 
 
 
 
 
Referat 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 
 

2. Opfølgning på referat fra forrige møde  
Ift. angivelse af titler på uddannelserne i optagelsessystemet, er der kommet 
følgende tilbagemelding fra Optag, som mener de gør alt for at undgå, at de 
studerende vælger den korrekte uddannelse, men de mener ikke de kan hel-
gardere sig mod dette og tænker ikke ændringer i ansøgningen til AEG’en kan 
løse problemet. 
UN ønsker, at der svares tilbage med et ønske om tilføjelsen af en pop up 
funktion i ansøgningssystemet, som gør opmærksom på at titlerne på de to 
uddannelser har relativt enslydende danske navne, og at man skal være op-
mærksom på at vælge den rigtige. Kim går videre med dette. 

 
 

3. Meddelelser 
a. Nyt fra Studienævnet  

Der var møde d. 25. september.  
- En del af dagens punkter er fra seneste studienævns-

møde. 
- SN besluttede, at der indføres plagiatkontrol på alle 

skriftlige opgaver på DPU. 
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b. Nyt fra afdelingsleder 
- Der er desværre igen blev strammet på afstandskra-

vene ift. undervisning. Det har dog ikke betyde noget 
for afviklingen af undervisning i E20 på nogen af ud-
dannelser 

- Der afholdes en audio-visuel workshop i november 
for begge uddannelser. Der meldes ud, når dato er på 
plads. 

- Jakob Krause-Jensen er ny campus leder i Aarhus. 
Han udtræder derfor af UN. 

- Der arbejdes med budgetter på afdelingen, som for-
ventes klar i november. Bemandingen er på plads for 
F21, og der mangler derfor mest detaljer.  

c. Nyt fra studievejledningen 
- Alle aktiviteter er blevet ændret til at skulle afvikles 

over Zoom. Der skal måske justeres lidt i tidspunk-
terne for at passe ind ift. undervisningen. 

- Semestermøderne afholdes af Lises kollega Emily. 
d. Nyt fra administrationen  

- Nyhedsbrev fra Arts Studier var udsendt. Der blev 
spurgt til ledighedstallene og studieintensiteten. For 
Pæd. Antropologi er ledigheden faldet fra 17.2 til 16,9. 
Det er ca. midt i feltet af sammenlignelige uddannel-
ser. Der er på nuværende tidspunkt lidt længere gen-
nemførselstid på AEG end på Pæd. Antropologi. (på 
Pæd. Ant udvikling fra 18,4 (2015), til 6,8 (2018) og 
til 3,4 måneder (2019) og på AEG fra 2,2 (2015) til 3,8 
(2018 og 5,2 (2019)). Tutorerne har endnu engang 
ikke fået evalueringerne af studiestarten, hvilket lige-
som tidligere år er et ønske. 

- Der var udsendt vejledning til Ny sprogpolitik på Arts 
(både på DK og ENG). De studerende skal på forhånd 
vide hvilket sprog undervisning og eksamen foregår 
på. Dette skal fremgå af Kursuskatalog. Der skal der-
for fremadrettet i samarbejde med UVAEKA laves 
tjek af indholdet i kursuskataloget.  

e. Nyt fra de studerende og alumneforeningen 
- Der blev spurgt til, om der er kommet en afklaring på 

GDPR og feltarbejde. Det blev svaret, at det desværre 
er blevet udskudt til næste afdelingsmødet. Der blev 
aftalt, at der bliver lavet et lille udvalg, som arbejder 
med dette. Laura og Jakob går videre med dette. 
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- Coronasituationen går meget ud over de studerendes 
trivsel. Deres tilknytning til universitetet har været 
meget begrænset i en lang perioder, og det opfordres 
derfor til at det bringes videre til studienævnet, at der 
bør iværksættes alternative sociale aktiviteter (f.eks. 
virtuel fredagsbar), som kan sikre bedre trivsel blandt 
de studerende. De kunne også være, at der skal være 
en central styring af forskellige fysiske aktiviteter, da 
det kan være svært for de studerende at navigere i 
dette alene. Der blev foreslået, at disse problematik-
ker også kunne bringes op i DSR.  
Det bør også overvejes, om der skal gøres noget ift. 
faglige arrangementer. 
 
 

4. Valg på AU 
UN gjorde status på forberedelse af valget. 
Underviserne har fundet 3 nye kandidater (Laura genopstiller + 2 nye). Der 
arbejdes på at finde suppleanter.  
De studerende har holdt møde om valglister, hvor der er uddelegeret opgaver. 
Der afholdes møde d. 19. oktober blandt interesserede, hvor det afgøres, hvem 
der stilles op til SN og UN. Sara står for mødet, mens Lotte står for listen. 

Alle skal være opmærksom på, at deadline for indsendelse af valgli-
ster er fredag d. 23. oktober kl. 12.00. 

  

5. Evaluering af studiestart 
UN evaluerede studiestart 
 
Svarprocenten har desværre været meget lav. Der bør sikres, at der evalueres i 
forbindelse med afviklingen. 
 
Evalueringerne er generelt rigtig fine, hvor tutorer og hele arrangementet ro-
ses til trods for corona begrænsningerne.  
 

Evalueringerne fremhæver: 
- Der ønskes flere sociale tiltag 
- Der efterspørges en ekstra dag til studievelkomsten  
- Flere mener, der blev præsenteret alt for mange it-platforme. Der var 

ikke så grundig en intro til dette i Aarhus, hvor det ikke fungerede så 
godt, mens der var en grundigere intro i Emdrup, hvor der er meget 
større tilfredshed. 

 



 
 

ARTS 
AARHUS UNIVERSITET 
 
 

Referat 
 
Kim Behrens Jessen 
 
Dato: 8. oktober 2020 

 

Side 4/5 

Der var denne gang lavet introvideoer til forskellige forhold på uddannelserne. 
Disse har fået en mere lunken evaluering, hvilket også gælder Study@AU. Me-
get tyder dog på, at de studerende ikke har brugt nok tid/gennemført de for-
skellige online tiltag (introvideoerne og Study@AU), da meget af det der er ef-
terspurgt ligger i dette materiale. Det blev aftalt, at dette skal bringes op i stu-
dienævnet.   

 

6. Evaluering af studiegruppeværktøjer 
UN evaluerede studiegruppeværktøjer. UN var meget tilfredse med workshop-
pen, og det store arbejde blev rost. 
 
Overordnet er der fin tilfredshed med workshoppen som helhed i begge byer. 
Der har aldrig været 100% fremmøde på en workshop, så markedsføringen af 
workshoppen har været tilpas. Der har været lidt udfordringer for grupperne 
ift deres rammer, hvilket bl.a. skyldes, at workshoppen ikke blev afholdt fy-
sisk. Normalt planlægges workshoppen i forlængelse af de studerendes under-
visning, for at ”fange” dem på en dag, hvor de i forvejen er tunet ind på studie-
tid. Men med tanke på fremmødeprocenten, særligt i Aarhus, kunne en frem-
adrettet model, hvor workshop og efterfølgende skriveøvelse bliver tænkt som 
en helhed, være interessant at arbejde videre med.  
Et opmærksomhedspunkt til næste år kunne være, at studievejledningen får 
klædt modulkoordinatorerne godt på til samarbejdet omkring den lavprakti-
ske planlægning af arrangementet frem til afholdelse, og at dette sker i god tid 
inden planlægningen går i gang. På den måde er modulkoordinatorerne godt 
informeret om, hvad studievejledningen har brug for og hvornår. Der har væ-
ret nogle udfordringer med studiegrupperne ift overgangen mellem modul 1 
og modul 2. Det blev aftalt, at der skal laves en drejebog for dette, så proble-
merne kan undgås til næste år. Ida og Lise går videre med dette sammen 
med modul 1 og 2 koordinatorerne.   
 
 

7. Behandling af nødstudieordninger  
UN godkendte forslagene til at omlægge mundtlige eksamener til zoom eksa-
men, hvis det bliver nødvendigt. Hvis det bliver nødvendigt med zoomeksame-
ner, skal der være mere tid mellem de enkelte eksamener, hvilket der planlæg-
ges med.  
 
 

8. Forhåndsgodkendelse af Summer University 2021  
Uddannelsesnævnet forhåndsgodkendte begge de foreslåede udbud til Sum-
mer University udbud 2021 til begge kandidatuddannelser.  
 
De studerende påpegede, at der ikke gøres nok opmærksom på udbud under 
Summer University, hvilket dog ligger i et andet regi end UN. 
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9. Indførsel af portfoliospeciale  
UN indstillede den valgte prøvebeskrivelse til godkendelse i studienævnet. Der 
var enkelte kommentarer til standardbeskrivelsen, som vil blive videregivet til 
studienævnet. 
 
UN ønskede for nu, at prøveformen skulle forbeholdes Ph.d-studerende på 
4+4-ordningen (dette kan genbehandles ifb med en ny studieordning), 
og at sidetallet fastsættes til 55-70 normalsider.  
 
 

10. Mødeplan for UN 2021  
UN fastsatte tidspunkter for følgende møder: 
- 22/1 kl. 12.30-14.30 
- 10/2 kl. 12.30-14.30 
- 11/3 kl. 12.30-14.30 
 
De øvrige datoer for 2021 fastsættes på næste møde 
 
 

11. Drøftelse af kriterier for fordeling af valgfag 
Udsat til næste møde. 
 
 

12. Punkter til kommende møder 

Til info: Øvrige opgaver, der fortsat er i proces og drøftes på kommende møder 
• Idébank 
• Revision af studieordningerne  
• Drøftelse af kompetencer inden for formidling og kommunikation jf. punkt 

4 i referat fra UN-mødet i juni 2018 
• Drøftelse af optagelsesproceduren jf. punkt 3b i referat fra UN-møde den 

14. september 2018 
• Drøftelse af standard for undervisningsplaner 
• Form og indhold på semestermøderne 
• Drøftelse af behov for feedback på Tematisk kursus inden for pædagogisk 

antropologi 
• Studiemiljødrøftelse på baggrund af input fra de studerende 
• Nedsættelse af studentergrupper ved studiestart til at organisere en læn-

gere studiestart og nogle flere sociale arrangementer 

 
 

13. Eventuelt 
Intet 
 


