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SIDE 2 AF 3  

Ad 1) Godkendelse af dagsordenen 

Punkt 7 og punkt 11 bortfalder – ellers godkendt. 

 

Ad 2) Godkendelse af referat fra mødet den 15. april 2020 

Godkendt med enkelte rettelser. 

 

Ad 3) Meddelelser 

LS orienterede om, at den nye kvote 2-optagelsesprocedure er midlertidigt 

ændret pga. COVID-19. Den logisk-matematiske stedprøve udgår, skriftlige 

interviews laves hjemmefra og disse danner baggrund for screeningen. 

Kvote 2-udvalget arbejder hjemmefra og har halvanden uge til at udvælge 

ansøgerne. 

LS berettede, at Ministeriet og folketinget vil reducere i antallet af ikke-

danske studerende på engelsksprogede uddannelser – reduceringen skal ske 

fra EU og EØS. Således prioriteres først studerende fra Danmark og de 

nordiske lande, herefter resten af verden, og til sidst vil EU- og EØS-

borgere få plads. 

POR afklarede på baggrund af henvendelser fra undervisere, at undervisere 

ikke er forpligtet til at optage undervisningen. Dette kan kun ske, hvis hele 

holdet – undervisere og studerende – er indforståede med det.  

LS redegjorde for, at der er afsat penge til at rette op på studiemiljøet, 

undervisning og fagligt orienterede tiltag, der ikke har kunnet gennemføres 

på baggrund af COVID-19. LS foreslår, at SN godkender en ønskeliste, som 

efterfølgende skal endeligt godkendes af institutledelsen.  

Han vil i den forbindelse særlig gerne høre fra de studerende.  

POR foreslår, at der arbejdes med ønskelisten allerede i juni måned – måske 

med en høring i starten af august. Et punkt på mødet i juni. 

 

Ad 4) Behandling af eksamensformer i relation til COVID-19  

Eksamensformerne har været sendt rundt i fagmiljøerne, så dette er en 

formel godkendelse. 

Herefter en diskussion om, hvorvidt der kan dispenseres for de faglige mål 

på baggrund af COVID-19. 

Ændringerne er godkendt, og de meldes efter mødet ud til undervisere og 

studerende. 

 

Ad 5) Status på andre COVID-19 relaterede forhold 

POR og JF beretter, at de arbejder på højtryk for at seminargravningerne 

kan afholdes i løbet af sommeren. Hvis seminargravningerne ikke kan 

gennemføres, vil de finde sted næste år. 

I forhold til praktik til næste semester, foreslår POR, at – såfremt museer og 

arkiver ikke åbnes – at noget at praktikforløbet kan foregå online. Han 



 

SIDE 3 AF 3 opfordrer til, at de studerende tilmelder sig – så kan tilmeldingen ændres i 

Eftertilmeldingen, hvis der til efteråret ikke åbnes for museer og arkiver. 

 

Ad 6) Retningslinjer for individuel behandling af COVID-19-

relaterede dispensationsansøgninger 

Retningslinjerne fra juristerne blev diskuteret, ligesom andre udfordringer 

blev vendt. Der vil afholdes et ekstraordinært SN-møde onsdag den 6. maj 

for at behandle dette punkt. 

 

Ad 7) Behandling af pensumbestemmelser på Forhistorisk Arkæologi 

Udgår.  

 

Ad 8) Behandling af Uddannelsesredegørelsen 2020 (Vedhæftet) 

Udskydes.  

 

Ad 9) Behandling af Uddannelsesevalueringen på Arkæologi 

(Vedhæftet) 

Udskydes. Næste år er det Etnologi og MACA. 

 

Ad 10) Løbende drøftelse af studiemiljøet 

Det udskydes til næste gang, men det er vigtigt, at vi har fokus på dette.  

 

Ad 11) Merit- og dispensationssager 

Udgår. 

 

Ad 12) Eventuelt 

CDD spurgte om uddannelsesevalueringerne er sendt videre - de studerende 

har flere kommentar.  

 

 

 


