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Studienævnsmøde den: 12.12.2012 kl. 09.00-11.30 
Sted: Kasernen - Forskerhuset   
Deltagere: Unni From, André Wang Hansen, Pia Rasmussen, Jody W. Pennington, 

Sven E. Halse, Claus Bossen, Inger Schoonderbeek Hansen, Jakob Steensig (suppl. 

fra SemLing), Tinus Elsig, Marie Søndergaard, Mads Led Behrend, Jeanette Hamer, 

Nikoline Bach, Stine Ingemann Thomsen, Ken Henriksen (observatør), Hanne Johan-

sen (observatør og referent), Kasper Lie (SN-sekretær), Jesper Sølund (INVE)  

 

Fraværende: Mads Rosendahl Thomsen, Peter Bakker, Tine Voss Illum, Michael Niel-

sen, Henriette Engedal, Charlotte Kloster Andersen  

 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 

Referatet fra 13.11.2012 eftersendes.  

Dagsorden godkendt med tilføjelse af følgende punkter under pkt. 9. EVT:  

1. Uopdateret og ukorrekt Kursuskatalog 

2. Studerendes mobilitet fra BA- ti- KA 

  

 

2. 4+4 studerendes forhold og rekruttering 

Kort oplæg ved Pia Rasmussen (DRAMUS) om deres initiativer ifm. udfordringer med  

rekruttering af 4+4: 

 

"Inspirationsdag" (bevidst ordvalg - ikke fx "Informationsmøde") Godt tidspunkt 

primo oktober. Studerende fra alle årgange mødte op. (primo december for sent, 

da eksamen står for døren eller er i gang). Arrangør: Team med både VIP og PhD-

studerende og studerende, hvilket øger engagementet blandt studerende. 

 

PhD-kontakterpersoner blandt VIP, som alle studerende kan opsøge, hvis de øn-

sker at vide mere.  

  

OBS. Alle undervisere skal være bekendt med dagen og nævne det på holdene. 

I det hele taget ligger der en vigtig opgave i at italesætte PhD-muligheden. Også 

i vejledningen, når man fx informerer om A, B og C-linjer, hvor det ofte bliver 

nævnt sekundært. 

 

Flere fagmiljøer har gode erfaringer med tiltag ifm. BA-projektet. Herefter går de stude-

rende ud på tilvalg og B-linjestuderende ser man først flere år senere, hvilket er for sent.  

BA-projektet kan betragtes som et lille "Mini-forskningsprojekt", hvor VIP have en aktiv rol-

le ifm. rekruttering af 4+4. 

SN diskuterede herefter nødvendigheden i tidligere tiltag, da 4+4 modellen kræver me-

get tidlig indsats. 

aestkal
Tekstboks
Bilag 1.2.
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SemLing har en del ansøgere, men mange kommer ikke ind. Gør opmærksom på, at det 

er vigtigt at formidle, at det er en proces. Man får man anvendelige erfaringer og konkre-

te retningslinjer, som kan anvendes ved andet forsøg. 

 

Succesraten er højest når studerende tilknyttes allerede eksisterende forskningsmiljøer 

- fx Narrativitet på Nordisk. 

 

SN diskuterede herefter en generel køns-problematik: Flere mænd søger, da de ofte tror 

mere på sig selv - Kvinder skal ofte have et skub. Vigtigt fokus, hvis man vil have fat i gode 

kvindelige studerende. 

 

Rekruttering kunne tænkes aktivt ind i de nye Kandidat-introer.  

 

Bred enighed om den retoriske udfordring i kommunikationen med de studerende:  

Balancegangen mellem at opfordre studerende til at bruge kræfter på ansøgningspro-

cessen og at tro på den - men at det også er et nåleøje at skulle igennem. 

Enighed om, at ansøgningsprocessen med fordel kan tænkes ind i specialeprocessen, 

hvorved arbejdet ikke vil være spild af tid og ressourcer.   

 

Studerende gjorde opmærksom på "Kaserne-seminarerne", arrangeret af studerende. 

Opfordrede til, at man med fordel opdyrke og styrke allerede eksisterende tiltag, i stedet 

for nødvendigvis at arrangere noget helt nye.  

 

Kasper Lie undersøger mulighederne for aktivt at skrive PhD-mulighederne ind i SO  

 

Enighed om at Forskerprogramlederne også spiller en vigtig rolle i denne sammenhæng 

og at der er usikkerhed omkring ejerskabet af sådanne tiltag.  

KH bringer det videre til Niels Lehmann , da der påtænkes fællesmøde med uddannel-

sesledere og programledere i januar måned.     

 

 

 

 

3.a Holdoprettelse ved Ken Henriksen 

KH orienterer om at man stadig lokalt følger de gamle institutters normer ifm. holdopret-

telse.  

Pt arbejder en arbejdsgruppe ikke blot en ARTS men en AU-model med retningslinjer for 

holdoprettelse funderet på sammenhæng mellem ECTS/K-timer/antal studerende.   

Tillidsmandssystemet er inde over og herefter vil det formentlig komme i høring.  

 

Overordnet enighed i SN om, at om semestrene kunne komme til at hænge bedre sam-

men, hvis der var større sammenhæng mel. arbejdsbyrde og ECTS. 

Dog også enighed om, at en overordnet AU-model ikke må blive for rigidt, da det skal 

favne utrolig mange fagligheder. Den bør med andre ord lægge op til en høj grad af fri-

hed ift. at planlægge A-timepuljen.  
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3.b  Undervisningsevalueringer ved Ken Henriksen 

AU går sandsynligvis over til Institutakkreditering fra sommeren 2013. ACE´s kriterier vil 

hermed formentlig blive mindre fagligt detaljerede og indeholde flere overordnede ret-

ningslinjer. Derfor er der nu udpeget et udvalg på AU, som skal udarbejde nogle overord-

nede rammer for undervisningsevaluering.  

KH fraråder derfor at SN nedsætter det ellers planlagte evalueringsteam, som kan kom-

me til at bruge unødige ressourcer på at udvikle uddannelsesevalueringer på IÆK.  

Vi kører derfor videre med de allerede beskrevne procedurer for undervisnings-

evaluering.  

 

 

4. RusIntro 2013 ved Jesper Sølund 

Økonomien omkr. rus-intro er ikke afklaret endnu - det tilsendte materiale må derfor op-

fattes som et udkast. Der forhandles pt. med Dekanatet og der er sat en task force på op-

gaven med at opfylde vores fælles mål: en god opstart på for næste års studerende. 

 

Uddannelse af tutorer: Evalueringerne fra sidste år gav udtryk for, at seminarerne havde 

været "for flyvske". Det er derfor planen, at de bliver mere praksisnære.  

Der forhandles lige nu med dekanatet om ressourcer til seminarer og hermed at de forbli-

ver hos INVE.  

 

Der skal desuden udfærdiges en fælles drejebog med detaljeret plan for, hvem der gør 

hvad.  

 

Bred enighed om, at de tilvalgsuddannelserne skal have mere fokus og opbakning, da 

koordinatorerne stod meget alene.  

Også på dette punkt har INVE søgt om ressourcer ved Dekanatet. 

 

Stor tilfredshed med, at INVE nu også tager kommunikationen til TI og KA. 

 

Der efterlyses dog en overordnede ansvarlig? Og en udmelding på, hvem der sætter pro-

cessen i gang? INVE kommer med en udmelding.   

 

Der efterlyses også en udmelding ift. leje af hytter: Vil en tidlig og evt. samlet bestilling 

være mulig? INVE kommer med en udmelding.   

 

Der ønskes, som tidligere beskrevet en løsning på "sub-økonomien":  

Hvordan kan det bedst arrangeres? Tydelige beskrivelser og retningslinjer udbedes.  

INVE kommer med en udmelding.   

 

KA-intro: SN understreger nødvendigheden af en bedre kommunikation med de nye KA-

studerende.  
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Herudover er det nødvendigt med en bedre økonomi for at KA-intro´erne også har or-

dentlig back up. Fx vil muligheden for fast studentermedhjælp til alt muligt praktisk være 

en stor hjælp.  

 

Chef-tutorer i nogle fagmiljøer allerede nu.  

 

ARTSRÅDET: Argumenterede på mødet med UU ARTS for at Cheftutor-stillingerne skulle 

slås op, så alle kan søge stillingerne, da den er ret indflydelsesrige.  

 

 

5. Deltagelseskrav ved undervisning og aktiviteter uden for Campus Aarhus 

Med udgangspunkt i den konkrete sag fra Digital Design diskuterede SN forholdene omkr. 

forlagt undervisning.  

Bred enighed om, at faglige initiativer, der beriger undervisningen og tilmed kan forbedre 

studiemiljøet bakkes op.   

Beløbsrammen bør naturligvis være rimelig og arrangementet meldt ud i god tid, så der 

er reel mulighed for at planlægge efter det. 

Mht. til omfang bør evt. fraværsregistrering kun have et omfang, der stadig gør det muligt 

at være syg eller på anden vis forhindret i løbet af semestret uden at den studerende så 

overgår til prøveform B.  

 

Det bør desuden tilstræbes at det faglige indhold så vidt muligt kan erhverves uden del-

tagelse. Dette afhænger naturligvis at arrangementets karakter.   

 

(André Wang: Hellere kommentere på denne sag end at melde noget principielt ud.?) 

 

Kasper Lie undersøger afgørelse fra IKS om faglig ekskursion til Skt. Petersborg. Det viste 

sig efterfølgende, at sagen fra IKS ikke var sammenlignelig. 

 

 

6. Udvidet køreplan for HUM- og profilfag  

Ny skriftlig udmelding sendes ud af KH.  

 

7. Evaluering af Studienævnet ved IÆK 

Formanden for studienævnet indledte med følgende: 

a. Ønske om højere grad af emner og input fra UFU´erne/de faglige miljøer. 2012 har i 

høj grad været præget af emner, der kom oppefra. 

Forslag: Fast punkt på dagsordenen "Nyt fra UFU´erne" 

 

b. Glædeligt at opleve de studerendes engagement, ikke mindst på UFU-niveau, men 

også i SN. De studerende også selv tilfredse med formen på møderne, som de ikke ønsker 

lavet om.  
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c. Sætter spørgsmålstegn ved forankringen fra SN til UFU og videre ud i fagmiljøerne. 

 

Nævnet bakker op om formandens punkter. Foreslår dog at "Nyt fra UFU´erne" ikke ind-

går som fast punkt, da dette godt kan dø ud, men at der i relevante sammenhænge mere 

aktivt lægges op til input fra UFU. 

 

 

8. Orientering 

a. Ekstra Summer University kursus tilføjet; 'Photography in the new media' 

b. HUM- og Profilfag med mangelfulde prøveformer får disse revideret umiddelbart efter 

    vintereksamen 2012 

c. Meritprasis ifm. Studium Generale bringes videre til UU ARTS 

 

9. Evt. 

Inger Schoonderbeek tiltræder som SN VIP i forretningsudvalget F13. 

 

Ønske om emne bragt op på kommende SN-møde: Svind fra BA til KA. Hvordan ser de 

studerendes mobilitet fra BA- Ti – KA ud?   

 

OBS  Undervisningsevalueringerne skal være samlet og indsendt til Hanne Johansen pr. 1. 

februar, så materialet kan behandles  på februarmødet. 

 

Næste studienævnsmøde afholdes d. 15. januar 2013 kl. 11.30 

SN-årshjul 

Studieordningsrevisioner  

Aftager/job-panel  

Status på akkreditering 

 

 

 

 

 




