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Til stede: Morten Haugaard Jeppesen, Lene Kühle, Claus Møller Jørgensen, 

Mette Svart Kristiansen, Øjvind Arnfred, Naja Morell Holm Hjortshøj (supple-

ant for Louise Hollerup), Stephanie Christensen (suppleant for Freja Asmussen) 

Øvrige til stede: Carsten Sestoft (referent), Hanna B.W. Jensen, Lena Prad-

han, Mette Fristrup 

Afbud: Tine Roesen, Susanne Højlund, Annette Skovsted Hansen, Freja As-

mussen, Mads Kristiansen, Louise Hollerup Christensen, Esben Knudsen, Chri-

stian Joen Jensen, Liv Luna Hansen, Liselotte Malmgart, Marlene Tønnesen, 

Kim Jessen 

REFERAT

Pga. afbud var studienævnet ikke beslutningsdygtigt ifølge forretningsordenen. Be-

slutninger skal derfor bekræftes af de fraværende medlemmer, således at mindst 

halvdelen af studienævnet er for. 

 
0. Godkendelse af dagsorden 
På grund af afbud blev dagsordenen ændret, sådan at punkt 4, som var indkommet 

efter udsendelsen af dagsordenen, erstattede det planlagte punkt med orientering fra 

studieleder. 

 

1. Besøg af koordinator for fakultetets projekt for rammesatte studieakti-
viteter i efteråret Lars Kiel Bertelsen (LKB) 
 LKB fortalte om sin rolle i koordineringen af rammesatte studieaktiviteter, og de til-

stedeværende uddannelsesledere forelagde i en runde deres projekter for den slags i 

efteråret. Det blev nævnt, at det var utilfredsstillende først at få besked om, at der 

skulle indsendes en samlet ansøgning om rammesatte studieaktiviteter, og derpå om, 

at der var 350.000 kr. pr studienævn. 

 

2. Godkendelse af referater (herunder modificeret referat fra mødet 18. 
april) 
Referaterne blev godkendt. 

 

3. Opfølgning 
1. procedure for forretningsudvalgssager og ændring i forretningsorden: Tilføjelsen til 

forretningsorden vedr. forelæggelse af forretningsudvalgets sager for studienævnet 

blev godkendt. Studienævnet fandt det ikke nødvendigt at se sager, som afgøres ad-

ministrativt ud fra præcedens eller alene ved faglig vurdering a la forhåndsgodken-

delse af merit. 

2. Projektet med at fastlægge kriterier for optagelse af internationale studerende er 

udsat til internationale koordinatorer er udpeget. Studienævnet meddeler institutle-
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der Bjarke Paarup, at følgende er villige til at påtage sig hvervet som international 

koordinator for de anførte fag: 

� Anders Klostergaard, religionsvidenskab 

� Johanna Seibt, filosofi og idéhistorie 

� Anemone Platz, fagene under UFUen Områdestudier Asien 

3. Opfølgningen på IKS’ strategiplan var på dagsordenen efter næstformandens øn-

ske, men han var fraværende. Claus Møller Jørgensen sagde, at den ville blive taget 

op af uddannelseslederne på deres møde med dekanatet 26. juni. 

 

4. 4+4-ph.d.-studerendes kandidatstudium 
Claus Møller Jørgensen havde sendt en skrivelse om uenigheden i studienævnet om 

håndteringen af 4+4-ph.d.-studerendes kandidatstudium: Sagens kerne var, om det 

at være indskrevet som ph.d.-studerende i sig selv er et argument, der kan bruges til 

at søge dispensation for kandidatstudieordningen i det pågældende fag? Det blev be-

sluttet at lade Uddannelsesjuridisk service afgøre sagen. Spørgsmålet affødte desuden 

en diskussion af profilfag. 

 

5. Sager 
En sag vedr. forhåndsgodkendelse af merit til udlandsophold blev afgjort således, at 

24 ECTS ville blive overført til 20. 

 

6. Årshjul for SN 
Punktet blev udsat. 

 

7. Orientering, høring og spørgsmål 
7.1 Ønsker om ændring af uddannelsestitler mv.: Ingen indmeldinger for nuværende. 

7.2 Høring af forslag til procesvejledning af specialer: Lena Pradhan forelagde projek-

tet. Lene Kühle fandt, at det så fint ud, men ellers var der ikke mange kommentarer. 

7.3 Aftagerpanel: Orientering vedr. aftagerpaneloversigt. 

7.4 Universitetets høringssvar vedr. ny Eksamensbekendtgørelse (gruppeprøver): 

Orienteringspunkt. 

7.5 Ny praksis for profilfagsmerit for internationale studerende i efteråret 2012: Stu-

dienævnet accepterede en ny lempelig praksis for forhåndsmerit til internationale 

studerende i denne runde profilfag (altså efteråret 2012), som var udmeldt fra forret-

ningsudvalget 29. maj per mail. 

7.6 Beskæftigelsestal: Tallene var til orientering, men på længere sigt også til at hand-

le på, idet der formentlig vil vedblive at være opmærksomhed på dem fra våde lokal 

og national uddannelsespolitisk side.  

7.7 Førsteårsfrafald: Tallene tegner ikke meningsfulde mønstre hverken over tid eller 

på tværs af fag. Der var et ønske om at kunne synliggøre den del af frafaldet, som be-

står i at indskrevne førsteårsstuderende slet ikke dukker op – også selv om der ikke er 

hjemmel til at udmelde dem på dette tidspunkt. 
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8. Eventuelt 
Der var spørgsmål til proceduren for studieordningsændringer, dels til forholdet mel-

lem Arts Uddannelsesudvalg og studienævnet. 

Mette Svart Kristiansen fremsatte ønsket om en standardforretningsorden for UFUer. 

Studieadministrationen ser på sagen og vender tilbage med et svar til august. 


