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Dagsorden 

1. Konstituering af nyt studienævn (beslutningspunkt) 
1.1 Velkommen og navnerunde 
1.2 Valg af formand for studienævnet blandt VIP medlemmer 
1.3 Valg af næstformand for studienævnet blandt studerende medlemmer 
1.4 Godkendelse af mødeplan for studienævnet ved IKK 

2. Opfølgning på referat og godkendelse af dagsorden 
(beslutningspunkt) 

3. Introduktion for det nye studienævn 

4. Udpegning af forretningsudvalg (beslutningspunkt) 
4.1 Udpegning af 2 VIP repræsentanter til forretningsudvalget 
4.2 Godkendelse af studerendes turnus i forhold til forretningsudvalget 

5. Dispensationer: Indkomne sager (beslutningspunkt) 

6. Planlægning: Godkendelse af Profilfag og Profilvalgfag 
(beslutningspunkt) 

7. Studieordninger: Status vedr. studieordninger 2018 
(orienteringspunkt) 

8. Forslag fra Uddannelsesnævnene til de kommende møder 

9. Meddelelser 
9.1 Meddelelser til og fra Studieleder 
9.2 Meddelelser til og fra Studienævnsformand og -næstformand 
9.3 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 
9.4 Meddelelser til og fra SNUK 
9.5 Meddelelser til og fra VEST 

10. Evt. 
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1. Konstituering af nyt studienævn (beslutningspunkt) 
1.1 Velkommen og navnerunde 
1.2 Valg af formand for studienævnet blandt VIP medlemmer 
 
Jfr. forretningsorden for IKK studienævn § 2 Stk. 5 ledes valget af den afgående for-
mand. Så snart valget af formand har fundet sted, overtager denne mødeledelsen.  
 
1.3 Valg af næstformand for studienævnet blandt studerende medlemmer 
1.4 Godkendelse af mødeplan for studienævnet ved IKK 
 
Bilag 1.2.1: Forretningsorden for IKK studienævn (§ 2 Stk. 3 til 5) 
Bilag 1.4.1: Mødeplan for studienævnet ved IKK 2018 
 
 
2. Opfølgning på referat og godkendelse af dagsorden (beslutnings-

punkt) 
Studienævnet følger op på referatet fra seneste møde og godkender dagsorden til da-
gens møde. 
 
Studienævnets opgaver:  
 
Forord til overskrift Studienævnsopgaver ifølge Universitetslo-

ven 
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 
  
 
Bilag 2.1: Referat fra IKK SN-møde 31.1.2018 (Godkendt 14.2.2018) 
Bilag 2.2: Beslutningspunkter, drøftelsespunkter og meddelelser 
 
3. Introduktion for det nye studienævn 
Medarbejdere fra Studienævnsbetjening og uddannelseskvalitet (SNUK) - Julie 
Zederkof, Lykke Kjerrumgaard Schelde, Lisbeth Knudsen og Mette Olesen - 
fremlægger introduktion for det nye studienævn.  
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4. Udpegning af forretningsudvalg (beslutningspunkt) 
4.1 Udpegning af 2 VIP repræsentanter til forretningsudvalget 
4.2 Godkendelse af studerendes turnus i forhold til forretningsudvalget 
 
5. Dispensationer: Indkomne sager (beslutningspunkt) 
Der er ikke indkommet sager til behandling.  
 
6. Planlægning: Godkendelse af Profilfag og Profilvalgfag (beslut-

ningspunkt) 
Studieleder Lars Kiel Bertelsen orienterer om baggrunden for efterårets udbud af 
Profilfag og Profilvalgfag.  
 
Forslag til beslutning: 
Studienævnet godkender, at studieleder i samarbejde med studieleder ved Insti-
tut for Kultur og Samfund (IKS) og de involverede afdelinger på IKK færdiggør 
den endelige liste over Profil-, og Profilvalgfag for E2018 under forudsætning af, 
at de enkelte kurser lever op til de krav, som Arts stiller til Profilfag og Profilvalg-
fag.  
 
Listen med Profilfag og Profilvalgfag eftersendes efter mødet til endelig godken-
delse af studienævnet. 
 
Bilag 6.1: Udbudsramme for udbud af Profilfag og Profilvalgfag E18 
Bilag 6.2: Krav til HUM-fag, Profilfag og Profilvalgfag 

 
7. Studieordninger: Status vedr. studieordninger 2018 (orienterings-

punkt) 
Julie Zederkof fra SNUKs studieordningsteam orienterer om processen med studie-
ordninger 2018. 
 
Bilag 7.1 Indstillingsskemaer efter behandling i dekanatet ligger i  
\\uni.au.dk\dfs\ARTS_AR-DAC-
SN\Studieordningsændringer\Studieordningsændringer_2018 i en mappe, der hed-
der 180221 Indstillingsskemaer efter behandling i dekanatet. 
 
8. Forslag fra Uddannelsesnævnene til de kommende møder 
Uddannelsesnævnene opfordres til at komme med forslag til studienævnsmødedags-
ordnerne således emnerne kan diskuteres på fremtidige studienævnsmøder. 
 
Tidligere forslag er opsamlet i dokumentet Forslag fra uddannelsesnævnene, der lig-
ger i studienævnets mappe ”SN-møder” på O-drevet. 
 
 
 

file://uni.au.dk/dfs/ARTS_AR-DAC-SN/Studieordnings%C3%A6ndringer/Studieordnings%C3%A6ndringer_2018
file://uni.au.dk/dfs/ARTS_AR-DAC-SN/Studieordnings%C3%A6ndringer/Studieordnings%C3%A6ndringer_2018
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9. Meddelelser 
9.1 Meddelelser til og fra Studieleder 
9.2 Meddelelser til og fra Studienævnsformand og -næstformand 
9.3 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 
9.4 Meddelelser til og fra SNUK 
9.5 Meddelelser til og fra VEST 
 
10. Evt. 
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