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Ordinært studienævnsmøde 2015-8 den 9. september 2015 kl. 13-16 
Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund 
1461,516 
 
Til stede: Lene Kühle, Christina Fiig, Thomas Schwarz Wentzer, Anemone Platz, Kir-
stine Pedersen, Ida Møller, Rikke Rode, Alina Løbner, Kirstine Nielsen, Jens Thestrup 
Toft, Peter Thuborg, Liselotte Malmgart, Kim Behrens Jessen (referent) 
Fraværende m. afbud: Karen Gram-Skjoldager, Felix Riede, Jens Seeberg, Nicolai 
Sørensen 

Referat 

REFERAT 
 
0. Godkendelse af dagsorden og referat 
Dagsorden blev godkendt 
 
Referatet blev godkendt med følgende ændring af pkt. 7: 
Der var enighed i studienævnet om, at det udsendte materiale for de enkelte faglighe-
der var af meget divergerende art. Overordnet set burde der have været en angivelse 
af svarprocenten, især set i lyset af det lave antal svar for langt de fleste uddannelser 
(statistiske beregninger (især med 3 decimaler) giver i øvrigt ikke nogen mening på så 
små tal). Angivelse af svarprocenten ville også have tydeliggjort skævheder i materia-
let for studienævnets uddannelser, der er rettet mod det internationale arbejdsmar-
ked. Til trods for en pæn kandidatproduktion på disse fag har tilbagemeldingerne væ-
ret meget få, hvilket både kan skyldes fraflytning, at skemaerne kun var på dansk eller 
at spørgsmålene ikke var relevant for dem. 
 
Det mest brugbare i rapporterne vil for de fleste fag være de kvalitative kommentarer, 
som sikkert vil kunne danne grundlag for frugtbare diskussioner i uddannelsesnæv-
nene. 
 
Da rapporterne efter studienævnets opfattelse er så forskelligartet, ønskede studie-
nævnet ikke at pålægge uddannelsesnævnene at diskutere rapporterne. Det står såle-
des alle UN frit, om de ønsker at bruge tid på at diskutere materialet (især kommen-
tarerne). Der vil ikke ske en samlet diskussion af evt. tilbagemeldinger på næste stu-
dienævnsmøde. 
 
1. Orientering 
1.1 Orientering fra studieleder  
 
Digital eksamen 

 
 
 Uddannelseskvalitet og 
studienævnsbetjening (SNUK), 
AR 
Aarhus Universitet 
Tåsingegade 3 
8000 Aarhus C 

Tlf .: 8716 1087 
E-mail:  
studiecenter.arts .aarhus@au.dk 
studerende.au.dk/arts 
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Sommerens pilotprojekt er blevet evalueret. Ca. 1000 studerende fra Arts har deltaget 
og bortset fra nogle få henvendelser til supporten har der været udbredt tilfredshed 
med systemet. Underviserne har til gengæld været mere utilfredse især fordi annote-
ringsværktøjet ikke virkede i en uges tid. 
Til V15 vil systemet blive bredt ud til mange flere eksamener og eksamenstyper. 
 
Lokaleplanlægningssystem 
Der skal indføres et fælles lokaleplanlægningssystem for hele AU. Der går derfor en 
udbudsrunde i gang inden længe. LM regner med at Syllabus forsætter indtil det nye 
system er klar. 
 
Strategiske projekter 
Projektet med mentorer og studenterambassadører er gået i gang. 
Frafaldsprojektet på de sprogbaserede områdestudier og klassiske studier er også gå-
et i gang i forbindelse med RUS-ugen. De første tilbagemeldinger fra fagmiljøerne har 
været meget positive. 
 
Studiestartsprøver 
Studiestartsprøven på Filosofi er blevet afholdt og alle bestod (2 nye havde dog skiftet 
studie). På de øvrige fag er studiestartsprøverne godt i gang. 
Det forlyder, at indførelsen af studiestartsprøver også har haft en effekt på fag uden 
studiestartsprøver. Her har studerende efter studiestart gjort op med sig selv om de 
reelt ville begynde eller ej, hvilket angiveligt har resulteret i udmeldelser.  
 
Fakultetsledelsens arbejdsgrupper 
Opfølgning fra møde i Uddannelsesudvalget 15.sep:  
Alle rapporter bliver sendt i høring i uddannelsesnævn og studienævn i perioden ind-
til d.15. januar.  
 
Arbejdsgruppen om specialer 
Der er ingen tilbagemelding fra arbejdsgruppen om specialer.  
Der er derfor ikke noget nyt om f.eks. længden af specialeskrivningsperiode (6 mdr? 4 
mdr?) eller forsøg med 1 årige specialer på 60 ECTS 
Evt. ændringer vil først få effekt i 2017.  
 
Arbejdsgruppen om studieordninger 
Arbejdet er gået i gang og der er deadline til nov. 2015.   
Uanset hvad der kommer ud af det kan det tidligst få effekt fra sep. 2017.  
 
Arbejdsgruppen om tilvalg 
Rapporten fremlægges for fakultetsledelsen d. 10. sep.  
En af anbefalingerne er, at ikke gymnasierettede tilvalg skal have et samlet 15 ECTS 
fag på 1. sem. af hensyn til bedre koordinering med bachelorprojektet på 5. sem.  
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Lokaler 
Rapporten bliver færdig senest 1.november.   
Et af emnerne i rapporten er, hvorfor der kan være tomme lokaler står tomme også 
mellem 10-14 til trods for, at Plan har svært ved at finde egnede lokaler.  
Kan der være systemproblemer eller kan det skyldes underviser-constraints eller 
samlæsning? 
 
 
1.2 Orientering fra studienævnsformanden 
 
Et notat fra forskerskolen som bl.a. omtaler portfolioeksamen for specialer og anven-
delsen af dette i 4+4 ph.d. afhandlingen har afstedkommet en forespørgsel om dette 
kunne give anledning til ændringer i studieordninger. Den umiddelbare vurdering var 
klart, at hvad der sker efter specialet ikke er studienævnets ressortområde. Notatet 
udlægger dog også, at portfoliospecialet ikke behøver at være sluttet og afrundet af-
handling (a la monografi), men mere have proceskarakter. Dette er understreget i fle-
re studieordninger under IKS, men det kunne måske give grund til overvejelser hos 
de øvrige. Notatet kan rekvireres hos KBJ på forlangende.  
 
Der har været møde i gymnasienetværket. Her diskuterede man bl.a. underviserprofi-
len og dens stigende popularitet.  
 
 
1.3 Orientering fra vejledningen (VEST) 
Pga. sygdom kunne ingen fra VEST være til stede på mødet. Følgende meddelelser er 
fremsendt til referatet: 
 
Arrangementer i september: 
1) Informationsmødet for studerende med særlige behov. 
2) Informationsmødet om ITTU den 22. september kl. 14.15 i bygn. 1441 aud. 1. 
 
Der er studiepraktik i uge 43 (21., 22. og 23. oktober), hvor gymnasieelever har mu-
lighed for at følge undervisningen på de forskellige studier. Studenterstudievejleder-
ne er pt. i gang med at lave programmet. 
 
 
2. De studerendes punkt  
BSS (statskundskab) har åbnet op for at nedskrive tilmeldingskrav for politisk aktive 
studerende (KU har gjort det samme). Melding fra UJS har ind til nu været, at det ik-
ke kunne imødekommes. UJS forespørges om dette stadig står ved magt eller om der 
kan imødekommes og evt. i hvilken grad. 
 
Studiestart og RUS 
Generelt er det rigtig godt og rigtig mange nye er dukket op.  
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Der har været problemer med enkelte tutorer, hvilket der er taget hånd om lokalt.  
 
3. Personsager 
Der var ikke fremsendt sager. 
 
4. Godkendelse af udbud af kurser under AU Summer University 2016    
AU Summer Uni har indmeldingsfrist d. 15. sep.  
 
LM gennemgik de indsendte forslag.  
Da der manglede uddybende fagbeskrivelse på 4 af de indsendte forslag kunne stu-
dienævnet ikke tage stilling til disse på mødet. De manglende fagbeskrivelser skal 
derfor indsendes hurtigst muligt og vil evt. blive godkendt ved rundsending. 
Studienævnet kunne på mødet derfor kun godkende følgende udbud:  
 
Viking Age Scandinavia  
En fed beskrivelse 
 
 
5. Drøftelse af praksis om tillægsspørgsmål ifb. med 2. og 3. prøvefor-

søg til speciale 
 
Problemstillingen omkring graden af omformulering af opgaveformulering mellem de 
enkelte prøveforsøg blev drøftet indgående. Den nuværende beskrivelse på studiepor-
talen er noget uklar, hvilket har dannet baggrund for forskellig praksis i fagmiljøerne.  
 
Drøftelsen gjorde det klart, at Studienævnet anså beskrivelsens nuværende form som 
en klar fordel, idet der kan være brug for både at lave opstramning, tilretning eller 
udvidelse af opgaveformuleringen fra det ene forsøg til det næste. Graden af omfor-
muleringen er et fagligt anliggende mellem vejleder og studerende.  
 
For fremadrettet at sikre en nogenlunde ensartet praksis i fagmiljøerne opfordrer 
Studienævnet alle uddannelsesnævn til at tage spørgsmålet op, ikke mindst for at sik-
re at der informeres om denne praksis. 
 
Studerende har tidligere udskudt den endelige aflevering ved at bruge forsøg, ofte 
fordi de ikke var kommet ordentlig i gang før der var gået en måned eller to af specia-
leperioden. Studienævnet opfordrer til, at der arbejdes for en bedre sammenhæng 
mellem 3. og 4. sem. bl.a. ved bedre vejledning tidligere i studiet. 
 
Studienævnet udtrykte slutteligt ønske om fra Arts Studier at få en oversigt for antal 
af prøveforsøg til specialet på de forskellige fag. Denne vil blive rundsendt, når den 
foreligger. 
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6. Studieordningsrevisionsproces   
 
Studienævnsformanden præsenterede en samlet liste over opmærksomhedspunkter 
fra de tre hyrdebreve.  
 
2014:  
• undgå progressionsregler 
• overgangsregler fra gamle til nye studieordninger 
• Undervisningsdeltagelse = b-prøve 

 
2015: 
• Afskaffelse af progressionsregler 
• Undervisningssprog – på dansksprogede uddannelser ’dansk eller engelsk’ 
• Undervisningsdeltagelse og portfolio = en ordinær og en omprøveform. Forslag 

til formuleringer. 
 

2016 
• Prøvetrængsel undgås 
• Dialog om pilotprojekter for udvidet kandidatspeciale 
• Mindre ændringer i studieordninger som kan udskydes bliver udskudt 
• Mængden af studieordninger nedbringes og studieordninger bør udformes så der 

ikke hele tiden skal laves nye studieordninger.  

I forbindelse med undervisningsdeltagelse og portfolio (som en del af den aktive del-
tagelse) har der været klagesager, hvor de studerende har fået medhold i, at hvis der i 
studieordningen kun står, at portfolioen skal afleveres, men at der ikke er specificeret 
i studieordningen, at den skal bestås (dvs. at der er en faglig bedømmelse af det ind-
leverede), så er det nok at aflevere. Man skal derfor være omhyggelig med hvordan 
beskrivelsen er i studieordningen.  
 
Der blev spurgt ind til, om opfordring i hyrdebrev 2016 om at mindre ændringer i 
studieordningerne som kan udskydes, bliver udskudt skulle opfattes som slet ikke at 
lave ændringer i denne omgang. Svaret må klart være, at hvis der er elementer i stu-
dieordningerne, som er Nice to have, bør det stærkt overvejes at udskyde disse. Hvis 
ændringerne er Need to have kan de foretages i denne omgang. Hvis faglighederne er 
i tvivl om i hvilken kategori en given ændring kan henføres til, opfordres de til at ven-
de det med deres SNUK’er. Hvad der i fagmiljøerne kan opfattes som småændringer 
kan have stor betydning. For god orden skyld angiver nedenstående liste hvilke æn-
dringer, der ’udløser’ en ny studieordning. 
  
Hvis bare én af ændringerne gennemføres, skal der laves en ny ordning. 
  

• Ændring af et fags placering – altså hvis et fag eksempelvis flyttes fra 2. til 1. se-
mester 
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• Ændring af bedømmelsesform (fra gradueret til BE/IB eller omvendt) 
• Ændring af censurform (fra intern til ekstern eller omvendt) 
• Ændring af et fags titel 
• Ændring af et fags ECTS-vægtning 

 
 
 
Studienævnsformanden præsenterede også rapporten Katalog om prøveformer fra 
arbejdsgruppen for prøveformer. 
 
Kataloget indeholder afvejning af forskellige eksameners omkostninger og didaktiske, 
læringsmålsmæssige og målingskvalitative (validitet/reliabilitet) kriterier. 
 
Kataloget er sendt til behandling i uddannelsesnævnene og vil blive taget op på næste 
studienævnsmøde med henblik på udarbejdelse af et evt. høringssvar. I den sammen-
hæng efterspurgte Global Studies en engelsk udgave af (dele af) kataloget, hvilket De-
kanatet efter mødet er gået i gang med at fremskaffe. 
 
 
7. Eventuelt 
 
Studienævnsmødet d. 7. okt. afholdes på Moesgaard. Da flere studerende har under-
visning mere eller mindre frem til mødestart kl. 13.00, kan det være at mødestarten 
udskydes til 13.30. Dette vil fremgå af indkaldelsen. Der vil være mulighed for sam-
kørsel med TSW fra bygn. 1467 og med KBJ fra parkeringspladsen v. Stakladen. Beg-
ge steder er der afgang 30 min før mødestart.  

    


	0. Godkendelse af dagsorden og referat
	Da rapporterne efter studienævnets opfattelse er så forskelligartet, ønskede studienævnet ikke at pålægge uddannelsesnævnene at diskutere rapporterne. Det står således alle UN frit, om de ønsker at bruge tid på at diskutere materialet (især kommentare...
	1. Orientering
	1.1 Orientering fra studieleder
	1.2 Orientering fra studienævnsformanden
	1.3 Orientering fra vejledningen (VEST)

	2. De studerendes punkt
	3. Personsager
	4. Godkendelse af udbud af kurser under AU Summer University 2016
	5. Drøftelse af praksis om tillægsspørgsmål ifb. med 2. og 3. prøveforsøg til speciale
	6. Studieordningsrevisionsproces
	7. Eventuelt

