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Møde den: 12. marts 2012 kl. 9.00-11.30 
bygning 1485 lokale 316 
Studienævnsmøde – Institut for Æstetik og Kommunikation 
 
Deltagere: Studienævnsmedlemmer og -observatører 

Dagsorden 

 
1. Godkendelse af dagsorden og referat af seneste møde 

Bilag referat med indkomne rettelser (ADS) 
 
2. Valg af stedfortræder for formanden 

 
3. Indkomne sager til behandling 

Bilag 3.1 lister over sager (ADS) 
Bilag 3.2-3.n sager (ADS/SNUK) 

 
4. HUM-fagsevaluering 

Alle UFU’er fremstiller kortfattet evaluering, der tager 2-3 temaer op, der skitse-
rer udfordringer (noget vi skal gøre noget ved) og 2-3 temaer der har fungeret 
godt. Evalueringen går på tværs af de udbud, UFU’en har haft ansvaret for. 
Samlet maks. en side som fremsendes til studienævnssekretær Aske Dahl Sløk 
senest fredag d. 9. marts om morgenen, hvorefter de indkomne evaluerin-
ger rundsendes til nævnets medlemmer. 
Der vil på mødet blive lejlighed til kort at uddybe det indsendte og ellers til di-
skussion. 
 

5. Efter- og videreuddannelse (EVU) 
Bilag 5.1 Lister over IÆKs udbud af EVU-aktiviteter (ADS/RB) 
Bilag 5.2 Model for sparring til udvikling af nye aktiviteter (HJ/TA) 

 
6. Sommerskoler 

Bilag 6.1 Sagsfremstilling og oversigt over udbud (ADS/KL) 
[KL: er der nogen hængepartier mv. som SN skal tage stilling til. Oversigt over 
udbud. Status på optag – optagelsesproces] 

 
7. Godkendelse af studieordningsændringer 2012 

Bilag 7.1 Oversigt over studieordningsændringer. (ADS) 
Bilag 7.2-7.n Ønskede ændringer til godkendelse. (ADS/SNUK) 
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[Hvis enkelte dele ikke nås aftale hvordan vi kan lave en skriftlig høring (ADS)] 
 
8. Orienteringer 
8.1 Kursuskataloget F2013 

Påmindelse om at være i dialog med undervisningsadministratorer op til dead-
line for kursuskataloget 15. april. 
Dagsorden til mødet d. 16. april vil indeholde et punkt vedr. mulighederne for 
forhåndsgodkendelse af udbud på tværs. 

8.2 Referat fra møde ang. koordination af det internationale område (mødet holdes 
7.3.2012) 

8.3 Etablering af forretningsudvalg (FU) 
Udvalget består af Marie Søndergaard, Tine Voss Ilum, Jody Pennington og 
Unni From. 

8.4 Revideret mødeplan 
Opfordring til at lægge UFU-møderne ca. en uge før SN-møderne, så der er tid 
til at reagere på dagsordenspunkter. 

 
9. Evt. 


