
10. august 2018

Kandidatdag for TANT-bachelorer 2018

Invitation og program

Går du og spekulerer på hvilken kandidat du skal læse? Så skal du komme og høre

hvorfor du skal læse videre på teknoantropologi, samtidig med at du får mulighed for

at forme uddannelsen.

Studienævnet for Teknoantropologi, Bæredygtigt Design og Integrerede

Fødevarestudier holder nemlig kandidatdag for Aalborg Universitets 5. semester

teknoantropologistuderende!

Der vil være gratis forplejning i form af pizza, vand og vin.

I forhold til bestilling af forplejning, vil vi gerne bede dig udfylde følgende link: laves i

Google Forms

Vi glæder os til at se jer!

Hilsen [navn på vejleder] / [mal!]

Lokation: [Lokale]

Program
16:00 — 16:10 Præsentation af event

16:10 — 16:30 Præsentation kandidatuddannelsen i Teknoantropologi v/

j1i±4-e4eç Tom BørsenJ

16:30 — 16:45 Hvorfor kandidat i teknoantropologi? v/ studerende der læser kandidat

i TANT, med TANT bachelor baggrund.

16:45 — 16:55 Spørgsmål

16:55 — 17:10 Pause
17:10 — 17:30 Teknoantropolog i arbejde v/teknoantropolog der har både bachelor

og kandidat i TANT inkl, spørgsmål.

17:30 — 17:50 Teknoantropolog i arbejde v/teknoantropolog der har både bachelor

og kandidat i TANT inkl, spørgsmål

17:50 — 18:50 Workshop

19:00 Mad (Pizza)

‘orkshop

‘er
to forskellige farver (positiv og negativ)

ner (Alternativt to forskellige slags ‘bedømmelsesbrikker)

‘lepenne
ier klistermærkestjerner (Alternativt forskellige farver sprittuscher)

(1 ark pr gruppe i runde 1 + i ark pr. gruppe i runde 2)

/,
/
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• Karton + almindeligt papir til vendespil
• En studentermedhjælper der kan agere ‘praktisk gris’ og tage noter under runde 3 af

workshoppen.

Introduktion
Vi har valgt at afholde en workshop som har til formål at undersøge hvad mulige
ansøgere fra teknoantropologibacheloren ser som forcer og svagheder ved
kandidaten I teknoantropologi.

Workshoppen vil bestå af 3 runder.

I første runde vil vi, ved hjælp at forskellige workshoptilgange, bede jer om at opliste
og prioritere svagheder og styrker ved valget at en kandidat I teknoantropologi.

Anden runde består af et sæt spørgsmål omhandlende kandidaten i teknoantropologi
og jeres overvejelser herom.

Til sidst vil vi I plenum gennemgå nogle af de løsningsforslag som I er kommet med,
og I har mulighed for at stille studienævnsformand Tom Børsen spørgsmål og give
uddannelsen feedback mere frit.

1. runde: Positivt Vs. negativt (20 minutter)

Udlevering at post-its og kuglepenne.

1 .0) Oplist positive ting ved valget at kandidaten i teknoantropologi på post-its.

1 .1) Oplist negative ting ved kandidaten i teknoantropologi på post-its.

1 .2) Hver deltager får uddelt 10 mm’s og skal nu vægte de positive ting ved
kandidaten I teknoantropologi ved at placere dem på de forskellige post its som
repræsenterer noget positivt.

1 .3) 1 .2 gentages, dog med rosiner I stedet for mm’s og skal nu vægte de negative
ting I stedet.

1 .4) Gruppen bedes nu om at tælle point sammen og placere dem vægtet på det
udleveret A3 ark hvor der er to kolonner, en negativ og en positiv. Gruppen bliver
bedt om at erstatte rosinerne og mm’s med klistermærke stjerner(Alternativt
sprittusch prikker eller tal) så det er muligt at scanne dette element. Listet efter vægt
på kartonnet.

2. runde: Spørgsmål til de studerende (30 minutter)

Laves som et vendespil. På spørgsmäl 5 skal der noteres den skal ‘spilles’ til sidst.

II Denne runde kræver en efterfølgende kategorisering og analyse fra
workshopfacilitatorerne II

Præsentation af 2. runde:

På bordet er er der 5 brikker med spørgsmål. I skal starte med at vælge en sekretær,
som skal skrive svarene ned på svarkortet (A3 Karton, inddelt i 5 felter). Der er 4-5
minutter pr. spørgsmål.
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De 5 spørgsmål skal besvare ét spørgsmål af gangen. En person i gruppen trækker
et kort og denne person fremlægger sin holdning til spørgsmålet. Spørgsmålet går
herefter på tur, hvor alle fremlægger sin holdning til det pågældende spørgsmål.
Herefter trækker næste person et nyt spørgsmål.

Dette gentages indtil alle spørgsmål er gennemgået, eller tiden er udløbet.

Spørgsmål 5 er en ‘joker’ hvor hvor i kan snakke om et emne der er ikke er blevet
berørt af de tidligere spørgsmål.

5 spørgsmål

1: Er du bekymret for om der mangler progression på kandidaten i forhold til
bach eb ren?

2: Hvilke tanker gør du dig om at studere sammen med studerende med en anden
bacheborbaggrund end teknoantropobogi?

3: Har du en idé om hvilke jobs du kan få med kandidat i teknoantropologi, og hvilken
betydning har det for dit valg af kandidatgrad?

4: Har du overvejet andre kandidatretninger end teknoantropobogi? Hvis ja, hvad gør
disse attraktive i forhold til teknoantropologi? (Her skrives alle svar ned, samt en lille
tekst, som forklarer, hvad der gør den attraktiv for netop dig)

5: Joker’

3. runde: Plenumdiskussion (10 min)
Hele workshoppen afsluttes med en plenumdiskussion, hvor SN-formand Tom
Børsen vil gribe fat i nogle af de bekymringer og spørgsmål som deltagerne er
kommet med, og diskutere dem med deltagerne. Der vil her også være mulighed for
at stille direkte spørgsmål til TB.

OBS: En til at tage noter.


