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Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden kl. 9 til 9.05 

2. Opfølgning på referat kl. 9.05 til 9.15 

3. Indkomne sager (Dispensationer – beslutningspunkt) kl. 9.15 til 9.45 
3.1 Dispensationssag om maksimal studietid. 
3.2 Dispensationssag om 4. prøveforsøg. 

4. Tilvalgsreform (Udtalelser - drøftelsespunkt) kl. 9.45 til 10.05 
4.1 Ny funktionsbeskrivelse for tilvalg (Dogme 18 – et nyt tilvalgsparadigme) 
4.2 Proces mht. beslutning om nye tilvalgsudbud 
4.3 Behandling af de nye bachelortilvalg i IKK studienævnet 

5. Evaluering af projektorienteret forløb (Kvalitetsudvikling – 
beslutningspunkt og drøftelse) kl. 10.05 til 10.25 

5.1 Studerendes evaluering af projektorienteret forløb (beslutningspunkt) 
5.2 Projektværters evaluering (drøftelsespunkt) 

6. Undervisningsevaluering (Kvalitetssikring - beslutningspunkt) kl. 
10.25 til 10.30 

7. Status fra uddannelsesnævnene vedr. arbejdet med undervisnings- og 
eksamensplaner (Planlægning – status/drøftelse) kl. 10.40 til 10.50. 

8. Proces for udvikling af profilfag (Planlægning - orienteringspunkt) kl. 
10.50 til 10.55 

9. Procesplan for udbud af IV-fag fra efteråret 2019 (Planlægning - 
orienteringspunkt) kl. 10.55 til 11.15 

10. Turnusplan for uddannelsesevalueringer 2019 (Kvalitetsudvikling- 
orienteringspunkt) kl. 11.15 til 11.20 

11. Forslag fra Uddannelsesnævnene til de kommende møder 
(beslutningspunkt) kl. 11.20 til 11.40 

11.1 Er der punkter, der snarest bør behandles af studienævnet? 
11.2 Er der punkter, der er blevet uaktuelle og som kan tages af listen? 
11.3 Er der nye punkter fra uddannelsesnævnene? SN-skabelon for 
indmeldelse af forslag til punkter bruges til dette. 

12. Meddelelser kl. 11.40 til 11.55 
12.1 Meddelelser til og fra Studieleder 

12.1.1  Specialeafleveringer 
12.2 Meddelelser til og fra Studienævnsformand og –næstformand 
12.3 Meddelelser fra SNUK 
12.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 
12.5 Meddelelser til og fra VEST 

13. Evt. kl. 11.55 til 12 
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1. Godkendelse af dagsorden kl. 9 til 9.05 
Studienævnet godkender dagsorden til dagens møde. 
 

Studienævnsopgaver ifølge § 18 i Universitetsloven 
Kvalitetsudvikling: Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling, her-

under evaluering 
Studieordninger: Studieordninger 
Planlægning: Undervisnings- og eksamensplaner 
Dispensationer: Dispensationer, forhåndsgodkendelser og 

merit 
Udtalelser: Udtalelser om sager vedr. uddannelse og 

undervisning 
 
2. Opfølgning på referat kl. 9.05 til 9.15 
Studienævnet følger op på referatet fra seneste møde. 
 
Bilag 2.1 Referat IKK SN-møde 29.8.2018 (godkendt 13. september 2018) 
 
3. Indkomne sager (Dispensationer – beslutningspunkt) kl. 9.15 til 9.45 
Behandling af dispensationssager er forbeholdt studienævnsmedlemmer. 
 
3.1 Dispensationssag om maksimal studietid.  
Studienævnet bedes træffe afgørelse i en sag vedr. maksimal studietid.  
Sagen er behandlet på Forretningsudvalgets møde 23.8.2018 og videresendes til Stu-
dienævnet, da der ikke ses usædvanlige forhold, som kan begrunde en dispensation, 
og da afslag vil betyde, at den studerende ikke kan færdiggøre uddannelsen. 
 
Bilag 3.1.1 Sagsfremstilling 3.1 med bilag  
 
3.2 Dispensationssag om 4. prøveforsøg.  
Studienævnet bedes træffe afgørelse i en sag vedr. 4. prøveforsøg. 
Sagen er behandlet på Forretningsudvalgets møde 5.9.2018 og videresendes til Stu-
dienævnet, da der ikke ses grundlag for dispensation, og der indstilles til afslag. Da 
afslag vil medføre udmeldelse fra uddannelsen, skal sagen behandles endeligt i stu-
dienævnet. 
 
Bilag 3.2.1 Sagsfremstilling 3.2 med bilag 
 
4. Tilvalgsreform (Udtalelser - drøftelsespunkt) kl. 9.45 til 10.05 
Studienævnet drøfter og kommenterer udspil til ny funktionsbeskrivelse for tilval-
gene (Dogme 18 – et nyt tilvalgsparadigme) og procesplan for nyt tilvalgsudbud, som 
prodekanen for uddannelse den 28. august 2018 har udsendt.   
4.1 Ny funktionsbeskrivelse for tilvalg (Dogme 18 – et nyt tilvalgsparadigme) 
4.2 Proces mht. beslutning om nye tilvalgsudbud 
4.3 Behandling af de nye bachelortilvalg i IKK studienævnet 
 
Bilag 4.1.1 Mail fra prodekanen for uddannelse om tilvalgsreformen 28.8.2018 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=198434
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Bilag 4.1.2 Ledelsesbeslutning vedr. reformarbejde mhp. tilvalg på Arts 
Bilag 4.1.3 Dogme 18 nyt tilvalgsparadigme (funktionsbeskrivelse for tilvalgene) 
Bilag 4.1.4 Dogme 18 - et nyt tilvalgsparadigme - eng. udgave 
Bilag 4.2.1 Proces mht. beslutning om nye tilvalgsudbud 
Bilag 4.2.2 Indstillingsskema til tilvalgsforslag 
 
5. Evaluering af projektorienteret forløb (Kvalitetsudvikling – beslut-

ningspunkt og drøftelse) kl. 10.05 til 10.25 
5.1 Studerendes evaluering af projektorienteret forløb (beslutningspunkt) 
Ledelsen på Aarhus Universitet har besluttet, at projektorienteret forløb fra efteråret 
2018 skal evalueres på lige fod med andre undervisningsforløb. Det pædagogiske cen-
ter (CUL) på BSS har på baggrund af anbefalinger fra et AU-udvalg lavet et forslag 
med en bruttoliste af spørgsmål, som kan bruges til at evaluere et projektorienteret 
forløb. Studielederne på IKK og IKS forslår en forenkling med 4 faste spørgsmål på 
IKK og IKS inden for to overordnede kategorier: ”Læringsudbytte” og ”Rammer for 
forløbet”. Det forslås, at de fælles 4 spørgsmål formuleres på baggrund af studienæv-
nets/uddannelsesnævnets tilbagemelding på CULs forslag til spørgsmål.  
 
Bilag 5.1.1: Evaluering af projektorienteret forløb i Blackboard 
Bilag 5.1.2 Forslag til evaluering af projektorienterede forløb_praktik_20042018 
 
Forslag til beslutning:  
Studienævnet tilslutter sig studieledernes forslag om – på baggrund af tilbagemeldin-
ger fra uddannelsesnævnene – at sammensætte en basispakke med 4 obligatoriske 
spørgsmål, som efterfølgende bruges til evaluering af projektorienterede forløb.  
 
5.2 Projektværters evaluering (drøftelsespunkt) 
Studienævnet giver – med henblik på senere godkendelse - input og forslag i forhold 
til såvel indhold som udformning af evalueringsspørgsmål til projektværter.  
 
Rammerne for projektværternes evaluering fremgår af notat om projektorienterede 
forløb fra marts 2018, der var bilag 2.1 ved IKK SN-møde maj 2018. Det understreges 
i notatet, at værten alene skal evaluere rammerne for det projektorienterede forløb og 
ikke den studerendes faglige indsats.  
 
Bilag 5.2.1: Udkast til evalueringsspørgsmål til projektværter ifm. projektorienterede 
forløb på Arts 
 
6. Undervisningsevaluering (Kvalitetssikring - beslutningspunkt) kl. 

10.25 til 10.30  
Studienævnet besluttede på sit seneste møde, at det var nødvendigt at arbejde mere 
grundigt med undervisningsevaluering for at udarbejde et kvalificeret ændringsfor-
slag til SN-spørgsmålene, der tilsammen dækker de 8 punkter i evalueringspolitik-
ken. SN-medlemmerne bedes forberede sig på at komme med forslag til medlemmer 
af en arbejdsgruppe om dette.  
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Forslag til beslutning 
Studienævnet nedsætter en arbejdsgruppe (2 VIP, 2 studerende og en uddannelses-
konsulent), der skal komme med forslag til spørgsmål og proces for undervisnings-
evaluering.  
 
Pause 10.30 til 10.40 
 
7. Status fra uddannelsesnævnene vedr. arbejdet med undervisnings- 

og eksamensplaner (Planlægning – status/drøftelse) kl. 10.40 til 
10.50. 

Drøftelsen af relevante problematikker vedr. undervisnings- og eksamensplanlægnin-
gen er delegeret til behandling i uddannelsesnævnene (UN). Afdelingslederen får ma-
teriale omkring undervisnings- og eksamensplanlægningen tilsendt og tager rele-
vante problemstillinger omkring dette op i UN. I øjeblikket gælder det materiale vedr. 
undervisningsplanlægningen for foråret og eksamensplanlægningen for sommereksa-
men 2019.  
 
Studienævnsrepræsentanterne bedes under dette punkt give en kort status i forhold 
til drøftelser vedrørende undervisnings- og eksamensplanlægningen for forår og som-
mer 2019 i uddannelsesnævnet og gerne videregive gode erfaringer fra disse drøftel-
ser. 
 
Det er først på studienævnsmødet i oktober, at der skal afgives indstilling fra uddan-
nelsesnævnene vedr. godkendelse af undervisnings- og eksamensplanlægningen for 
forår og sommer 2019. I forbindelse med dette er der mulighed for at videregive ud-
dannelsesnævnets kommentarer til undervisnings- og eksamensplanlægningen.  
 
8. Proces for udvikling af profilfag (Planlægning - orienteringspunkt) 

kl. 10.50 til 10.55 
Studienævnet orienteres om arbejdsgruppen til udvikling af profilfag.  
 
Bilag 8.1 Kommissorium vedr. udvikling af nyt profilfag på Arts – koncept og proces 
180912 
 
9. Procesplan for udbud af IV-fag fra efteråret 2019 (Planlægning - ori-

enteringspunkt) kl. 10.55 til 11.15 
Studienævnet får til orientering procesplan for udbud af IV-fag fra efteråret 2019.  
Bilag 9.1 Procesplan for udbud af IV-fag 
Bilag 9.2 Indkaldelse af forslag til IV-fag inkl. placering af IV-fag på de enkelte BA-
uddannelser. 
Bilag 9.3 Vejledning til prøven portfolio ved udarbejdelse af IV-fag 
 
10. Turnusplan for uddannelsesevalueringer 2019 (Kvalitetsudvikling- 

orienteringspunkt) kl. 11.15 til 11.20 
Studienævnet får turnusplan for uddannelsesevalueringer. 
 
Bilag 10.1 Turnusplan for uddannelsesevalueringer på Arts 2019 
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11. Forslag fra Uddannelsesnævnene til de kommende møder (beslut-

ningspunkt) kl. 11.20 til 11.40 
Uddannelsesnævnene opfordres til at komme med forslag til studienævnsmødedags-
ordnerne således emnerne kan diskuteres på fremtidige studienævnsmøder. Forsla-
gene. 
11.1 Er der punkter, der snarest bør behandles af studienævnet?  
11.2 Er der punkter, der er blevet uaktuelle og som kan tages af listen? 
11.3 Er der nye punkter fra uddannelsesnævnene? SN-skabelon for indmeldelse af 

forslag til punkter bruges til dette. 
 
12. Meddelelser kl. 11.40 til 11.55 
 
12.1 Meddelelser til og fra Studieleder 
12.1.1 Specialeafleveringer 
Bilag 12.1.1-1 2018-09-05-specialer-tilmeldt-og-afleveret-3.9. 
12.2 Meddelelser til og fra Studienævnsformand og –næstformand 
12.3 Meddelelser fra SNUK 
12.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 
12.5 Meddelelser til og fra VEST 
 
13. Evt. kl. 11.55 til 12 
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