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Resumé i BA-projekter, specialer og masterprojekter, Punkt 4, SN-møde 

13.03.2013 
Studienævnet tilslutter sig beslutningen om at resumeet ikke indgår i sideantallet, men understreger 

resumeet skal medtags modificerende i forhold til bedømmelse. 

Feedback på eksamensopgaver, Punkt 6, SN-møde 13.03.2013 
Nævnet indstiller, at der ikke udvikles en fælles politik så længe der ikke følger ekstra ressourcer med. 

Nævnet støtter feedbackkulturen på hvert enkelt fag og det indstilles, at feedbacken honoreres i 

forbindelse med timeregnskaberne. 

EVU-studerendes status i forhold til ordinære studerende, Punkt 7, SN-møde 

15.05.2013 
Nævnet mener ikke, at det at være EVU-studerende skal betragtes som et usædvanligt forhold i forbindelse 

med dispensationsansøgninger. Men der henstilles til administrationen at den tilstræber at planlægge 

eksamen og undervisnings således at problemerne minimeres. 

Formandens beføjelser i forbindelse med hastesager, Punkt 8, SN-møde 

12.06.2013 
Nævnet beslutter, at hastesager kan uddelegeres til formanden og næstformanden. Begge kontaktes pr. 

telefon af studienævnssekretæren. Efterfølgende bliver afgørelsen forelagt forretningsudvalget. 

Nævnet understreger, at denne mulighed skal begrænses mest muligt og således kun bringes til anvendelse 

i hastesager der ikke kan vente til næstkommende Forretningsudvalgsmøde. 

Meritpraksis for Studium Generale, Punkt 3, SN-møde 23.10.2013 
Med udgangspunkt i ovenstående diskussion beslutter Nævnet, at ophæve den hidtidige praksis om fri 

merit mellem uddannelser fra det tidligere HUM. Fremover skal alle ansøgninger om merit til Studium 

Generale vurderes af den faglighed som den studerende søger at meriterer til. 

Fordeling af tompladser, Punkt 5, SN-møde 18.12.2013 
Nævnet tilslutter sig følgende retningslinje:  

Tildeling af tomme pladser sker til ansøgere, som opfylder adgangskravene eller får 

dispensation i den rækkefølge, de ansøger (først-til-mølle-princippet). 

Offentlighedspolitik, Punkt 6, SN-møde 18.12.2013 
Nævnet diskutere offentlighed i undervisning og tilslutter sig følgende politik:  



Undervisning på Institut for Æstetik og Kommunikation er i udgangspunktet ikke offentlig. 

Hvis man ønsker at følge undervisningen i et kursus uden at være undervisnings- og 

eksamenstilmeldt, skal man indhente tilladelse fra det pågældende kursus underviser. Dette 

skal ske forud for undervisningen. 

Registrering af undervisningsdeltagelse, Punkt 3, SN-møde 15.01.2014 
Nævnet henstiller til, at der benyttes underskrifter og ikke afkrydsning i forbindelse med registrering af 

undervisningsdeltagelse. 

For sent afleverede bundne hjemmeopgaver, Punkt 7, SN-møde 19.02.2014 
Studienævnet mener ikke, at man kan sammenligne en bunden og en fri hjemmeopgave. Det er to 

forskellige eksamensformer og man kan ikke sammenligne på tværs. Nævnet ønsker derfor ikke at 

studerende kan få for sent afleverede bundne eksamensopgaver lagt til side til reeksamen således den 

studerende ikke skal skrive opgaven igen. 

Ændrede delegationsregler, SN-møde, Punkt 3, 12.03.2014 
Nævnet har modtaget et papir fra Mette Thunø og Uddannelsesbåndet vedrørende ændring af 

delegationsregler for Studienævnene på AU.  

Ønsket om ændrede delegationsregler på AU har til sigte at muliggør delegation af afgørelseskompetence 

til administrationen. Denne mulighed for delegation sker, ifølge forslaget, for at imødekomme det 

formodede øgede antal dispensationsansøgninger der kan forventes som følge af Fremdriftsreformen.   

De fire Studienævn på Arts har udformet et fælles svar på papiret der klargør at Nævnet som kollegialt 

organ har kompetencer der ikke kan afgives til administrationen. Dette gælder blandt andet retten til at 

behandle bestemte typer dispensationsansøgninger m.m. Administrationen kan kun behandle 

rutinemæssige sager på vegne af Nævnet når der er tale om sager hvor Nævnet har fastlagt en klar praksis. 

Ønsker Nævnet at tilslutte sig kommentaren fra Studienævnene på Arts: 

Stemmeberettigede: 17  

Ja:17/Nej 0 

Nævnet tiltræder enstemmigt den fælles kommentar. 

PC ved forberedelse til mundtlige eksminer, Punkt 7, SN-møde 12.03.2014 
Skal det være tilladt at bruge PC/mac/tablets i forbindelse med mundtlig eksamen og ønsker Nævnet at der 

udarbejdes en generel regel der gælder fra S2014 og omfatter alle med mindre studieordningerne eksplicit 

forbyder hjælpemidler og notater samt at de studerende selv har ansvar for funktionaliteten af deres 

computere? 

Stemmeberettiget: 18 

Ja: 18/Nej: 0 



Nævnet ønsker en generel regel og Studienævnssekretæren udfærdiger forslag der kan vedtages på det 

kommende studienævnsmøde. 

Fællesdrev, Punkt 4, SN-møde 20.08.2014 
Fællesdrevet er herefter det officielle drev for Nævnet. Fremover deles dagsorden og bilag på fællesdrevet 

og udsendes ikke pr. mail. Opdateringer på den gamle FirstClass-konference indstilles. 

Barsel, Punkt 9, SN-møde 12.11.2014 
Nævnet tilslutter sig følgende model: 

Forårssemester Efterårssemester Forårssemester Efterårssemester 

Terminssemester barselssemester valgfrit barselsemester normeret studium 

normeret studium Terminssemester barselssemester valgfrit barselsemester 
 

Studienævnet ønsker følgende praksis i forhold til kvindelige studerende der søger dispensation fra 

tilmeldingskravet begrundet i uproblematisk fødsel (komplikationer før, under eller efter fødslen hører 

under normale dispensationsregler): 

 Terminssemesteret: ECTS-reduktion til 0 ECTS 

 Barselssemesteret: ECTS-reduktion til 0 ECTS 
 

Den studerende kan søge yderligere ECTS-reduktion (til 0 ECTS) i det følgende semester (valgfrit 

barselssemester). Dette kræver en særskilt dispensationsansøgning da en ECTS-reduktion i et yderligere 

semester vil kunne give SU-problemer pga. inaktivitet. Nævnet ønsker at tildele denne dispensation, men 

henstiller til at den studerende i afgørelsesbrevet bliver opfordret til at tage kontakt til SU. 

Pladsbegrænsning på profilfaget Undervisning i teori og praksis, Punkt 8, SN-

møde 17.12.2014 
IÆK ønsker følgende løsning på pladsproblematikken: 

Ingen deltagerbegrænsning til profilfaget Undervisning i teori og praksis, men en reservering af 

gymnasiepraktikpladserne til studerende med særligt fokus på gymnasiekarriere. Pladserne vil blive 

fordelt til studerende i følgende rækkefølge 1: B- og C-linjestuderende; 2: A-linjestuderende; 3: 

Øvrige studerende 

Nævnet opfordrer til at studerende tidligt får at vide om de har fået en praktikplads således de vil kunne 

finde en plads selv hvis de ikke får tildelt en plads. De studerende oplyses om at de er tildelt praktiskpladser 

i hhv. medio december og medio august. Denne forholdsvise sene bekræftelse skyldes at 

gymnasierektorerne ikke har tid til at sikre pladserne før.  

Nævnet opfordrer ligeledes til at der udarbejdes en guideline til godkendelse af praktikpladser. Der findes 

på nuværende tidspunkt et aftalepapir mellem AU og Gymnasierektorerne i Midtjylland: 

http://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Career/Aftale_om_AU-

studerende_i_praktik_som_gymnasielaerer_af_27nov2013.pdf 



Lægeerklæringer, Punkt 6, SN-møde 18.02.2015 
Ønsker Nævnet en principiel beslutning om praksisændring vedr. lægeerklæringer og deres 

dokumentationskraft således det bliver op til Nævnet/Forretningsudvalget at skønne i hvert enkelet 

tilfælde i hvor høj grad en lægeerklæring har dokumentationskraft i forhold til det som den studerende 

søger om? 

En sådan praksisændring vil være i overensstemmelse med kravet til at Nævnet om ikke at sætte skøn 

under regel, dvs. Nævnet må ikke opstille praksisser eller regler der forhindre Nævnet i at yde skøn i de 

enkelte sager.   

Punktet overgår til beslutning: 

Nævnet beslutter en praksisændring således det bliver op til Nævnet/Forretningsudvalget at skønne i hvert 

enkelt tilfælde i hvor høj grad en lægeerklæring har dokumentationskraft i forhold til det som den 

studerende søger om. 

Barsel til nybagte fædre, Punkt 8, SN-møde 18.02.2015 
Heri beskrives fædrebarslen på følgende måde: 

 Faderen eller modrens samlever frit kan vælge, hvornår han/hun vil have dispensation fra 

tilmeldingskravet 

 Dispensationen kan højst omfatte 30 ECTS (svarende til ekstra barsels-SU-klip til fædre); det 

"tillægssemester" som mødre kan søge om, fordi fødselsterminen sjældent falder sammen med 

semestergrænserne, er derfor ikke en mulighed for fædre 

 at faderen kan vælge at fordele dispensationen fra tilmeldingskravet på et eller to semestre; i 

sidstnævnte tilfælde f.eks. ved at få dispensation fra 10 af 30 ECTS i det ene semester og 

dispensation fra 20 af 30 ECTS i det følgende semester. De to semestre skal som hovedregel ligge i 

forlængelse af hinanden. 
 

Nævnet tilslutter sig ovenstående retningslinje for barsel til fædre, men understreger at afvigelser, 

eksempelvis i tilfælde hvor moderen overdrager 6 barsels-SU-klip til faderen, betyder at faderen vil kunne 

søge om yderligere 30 ECTS tilmeldingsreduktion. 

Godkendelsesproces for Profilfag, Punkt 6, SN-møde 18.03.2015 
Nævnet tiltræder følgende godkendelsesprocedure for profilfag: 

1. Studieleder indkalder titler + kort indholdsbeskrivelse på kommende profilfag med udgangspunkt i 

generelle fordringer til profilfag specificeret af Studienævnet 

2. Studienævnet laver en foreløbig godkendelse af profilfagene på baggrund af titler og 

indholdsbeskrivelse 

3. På baggrund af Nævnets foreløbige godkendelser og med udgangspunkt i Nævnets specificerede 

fordringer til profilfag indkalder administrationen kursuskatalogtekster fra underviserne. 

4. Underviser og administration er i dialog om de indsendte kursuskatalogtekstforslag. I dialogen 

sikres en foreløbig kvalitetssikring mht. Nævnets fordringer til profilfag, ECTS/tidsforbrug, m.m. 

(diskuteres på et kommende møde). 



5. Nævnet gennemfører den endelige kvalitetssikring og godkendelse af profilfagene. Godkendelsen 

sker gennem en spejlingsproces hvor de enkelte fagligheder får til opgave at læse udvalgte 

profilfagsforslag og fremlægge deres kommentarer for Nævnet (jf. Studienævnets 

studieordningsændringsindstillingsprocedure) 

Evaluering af Profilfag, HUM-fag og Summer University, Punkt 5.2, SN-møde 

20.05.2015 
Studienævnet indstiller at ejerskabet for evalueringerne af HUM-, Profil- og Summer University-kurser 

overgår til de afdelinger som har ejerskabet af udbuddet. Disse kurser skal fremover evalueres efter normal 

praksis. Der træffes beslutning om dette på Nævnets junimøde og IKS-studienævnet informeres om 

beslutningen. 

Profilfag, Punkt 5, SN-møde 19.08.2015 
Følgende fordringer stilles til obligatoriske og konstituerende 20 ECTS profilfag udbudt under Studienævnet 

ved IKK (med undtagelse af Journalistisk metode 2, 2. del af Tillægsuddannelsen i journalistisk formidling 

for kandidatstuderende).  

Kurserne:  

 skal skabe rum til samarbejde på tværs af flere fagligheder og hvor de studerendes grundfaglighed 

indgår som en aktiv ressource, der SKAL aktiveres lige fra kursets første undervisningsgang  

 er erhvervsrettet  

 indeholder et formaliseret samarbejde med en eller flere eksterne partnere  

 indeholder en klart definerede praksis- og gørensdimension  

 skal skabe rum for grundfagsrefleksion 
 

Temadage i Nævnet, Punkt 4, SN-møde 21.10.2015 
Nævnet beslutter følgende om hyppighed, form og tidspunkt:  

 Hyppighed: Når der er behov.  

 Form: Forskellige forslag: workshops, eksterne gæster indkaldes, eksterne udflugter, kortere møder 

og/eller møder med anden og mere varierende form.  

 Tidspunkt: Skal besluttes ad hoc selvfølgelig med besked god tid i forvejen. 

Slutdato for udstrækning af Projektorienteret forløb, Punkt 7, SN-møde 

27.04.2016 
Nævnet beslutter projektorienterede forløb (opholdet i virksomheden) skal være afsluttet senest d. 2. 

december 2016. Denne beslutning gælder ikke med tilbagevirkende kraft således allerede indgående 

aftaler ikke påvirkes af beslutningen. 

 



Ny barselspraksis, Punkt 2.2, SN-møde 31.08.2016 

Ny barselspraksis for mødre 

12 måneders barsel til mødre sikres gennem en 12 måneders forlængelse af den maksimale studietid, 

nulstilling af aktivitetskravet samt afmelding af automatiske tilmeldinger til undervisning og eksamen i de 

semestre hvori barslen ønskes afholdt. 

Ny barselspraksis for fædre eller medmødre 

6 måneders barsel til fædre og medmødre sikres gennem en 6 måneders forlængelse af den maksimale 

studietid, nulstilling af aktivitetskravet samt afmelding af automatiske tilmeldinger til undervisning og 

eksamen i et semester. 

Ny praksis vedr. sygdom og prøveforsøg, Punkt 5, SN-møde 31.08.2016 
På baggrund af notatet Angående teknisk ændring af praksis vedr. sygdom og prøveforsøg træffer Nævnet 

beslutning om praksisændring vedr. Nævnets behandling af forholdet mellem sygdom og prøveforsøg. 

Under Nævnets hidtidige praksis får den studerende slettet brugte forsøg hvis der kan dokumenteres 

usædvanlige forhold (eks. sygdom) i forbindelse med prøveafviklingen. Denne praksis ønskes ændret 

således den studerende, fremfor at få slettet brugt forsøg, får tildelt ekstra eksamensforsøg hvis der kan 

dokumenteres usædvanlige forhold (eks. sygdom) i forbindelse med prøveafviklingen.  

Begrundelsen for ønsket om praksisændring er at den hidtidige praksis ikke er i overensstemmelse med den 

gældende bekendtgørelse.  

Ønsket skal ses som et led i den fortsatte bestræbelse på, at sikre overensstemmelse mellem Nævnets 

praksis og de rammer der opstilles af Eksamensbekendtgørelsen.  

Det vurderes at praksisændringen ikke har konsekvenser for de studerende muligheder for at afvikle 

eksamen efter sygdom.  

Nævnet tiltræder følgende ny praksis pr. dags dato: 

Nævnet kan tillade ekstra eksamensforsøg hvis der foreligger usædvanlige forhold i forbindelse 

med afviklingen af et eller flere af de forudgående prøveforsøg. Nævnet behandler i 

udgangspunktet kun ansøgninger hvis den studerende har afviklet tre prøveforsøg i den 

pågældende disciplin.  

Længden på bachelorprojekternes resumé, Punkt 7, SN-møde 28.09.2016 
Nævnets indstilling: 

Nævnet ønsker for nuværende ikke en harmonisering af længden på Bachelorprojekter, men Nævnet 

tilslutter sig forslaget til en harmonisering af bachelorprojekternes resuméer til ½-1 side. 



Eftertilmelding til eksaminer, herunder ny praksis vedr. eftertilmelding til 

sidste eksamen på Bacheloruddannelsen, Punkt 2.2, Studienævn-møde 

23.11.2016 
Nævnet træffer ligeledes beslutning om at overgå til ny praksis vedr. ansøgninger om eftertilmelding til 

sidste eksamen på Bacheloruddannelsen pr. 1. januar 2017. Alle ansøgninger modtaget 1. januar 2017 og 

senere skal behandles i overensstemmelse med den hjemmel der gives af Eksamensbekendtgørelsen (BEK 

nr 1062 af 30/06/2016) § 14. Nævnet henstiller til at dette kommunikeres ud gennem VEST. 

 

 

 

 


