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Møde den: 28. november 2018 
Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken 
IKK Studienævnsmøde 
 
 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden kl. 9 til 9.05 

2. Opfølgning på referat kl. 9.05 til 9.10 

3. Indkomne sager (beslutningspunkt) 

4. Studieordninger (beslutningspunkt) kl. 9.10 til 11 

5. Vejledningsplan for speciale (2. og 3. prøveforsøg) 
(orienteringspunkt) kl. 11 til 11.05 

6. Evaluering af studiestart 2018 (drøftelsespunkt) kl. 11.05 til 
11.20 

7. Tilvalgsreform (orienteringspunkt) kl. 11.20 til 11.30 

8. Orientering om erhvervsspecialer på Arts (orienteringspunkt) 
kl. 11.30 til 11.35 

9. Arbejdsgruppe vedr. SN evalueringsspørgsmål 
(beslutningspunkt) kl. 11.35 til 11.40 

10. Forslag fra Uddannelsesnævnene til de kommende møder 
(beslutningspunkt) kl. 11.40 til 11.45 

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

11. Meddelelser kl. 11.45 til 11.55 
11.1 Meddelelser til og fra Studieleder 
11.2 Meddelelser til og fra Studienævnsformand og –næstformand 
11.3 Meddelelser fra SNUK 
11.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 
11.5 Meddelelser til og fra VEST 

12. 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 9.10 
Studienævnet følger op på referatet fra seneste møde den 31. oktober 2018. 
Bilag 2.1 Referat IKK SN-møde 31. oktober 2018 (godkendt 14.11.2018). 
 
3. Indkomne sager (beslutningspunkt)  
Der er ikke indkommet sager til behandling 
 
4. Studieordninger (beslutningspunkt) kl. 9.10 til 11 
Studienævnet arbejder med nye studieordninger til ikrafttrædelse 1.9.2019.  
 
Kl. 9.10 til 10.40 
Behandlingen af studieordningsændringer foregår ved spejllæsning i 2 grupper, der 
hver læser et antal studieordninger.   
 
Studienævnets medlemmer skal i gruppearbejdet forholde sig til ”Studienævnsspal-
ten” i ”Indstillingsskema SN IKS, IKK, TEO 2018”.  
 
Nedenfor er spørgsmålene herfra oplistet:  

• Vurderes inddragelsen af relevante parter i processen at være tilfredsstillende 
ift. at sikre kvalitet i udviklingen af studieordningen? 

• Giver teksten ”om uddannelsen” et klart billede af uddannelsens formål, fag-
lige indhold og relevans? 

• Giver kompetenceprofilen i ”om uddannelsen” et klart billede af opnåede 
kompetencer? 

• Indeholder uddannelsen en variation i prøveformer, herunder både mundt-
lige og skriftlige prøver? (Se ”studieoversigten”).  

• Er uddannelsens struktur, prøver og omprøver med til at sikre studiefrem-
drift, sammenhæng og progression? (Se ”studieoversigten”).  

• Hvordan vurderes uddannelsen at tage imod og fastholde nye studerende?  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=198434
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• Hvordan vurderes studieordningens ressourcer? 
• Er de faglige mål formuleret på en måde, så der kan udprøves efter dem? (Se 

”fagbeskrivelser”).  
• Hvordan er sammenhængen mellem ECTS og arbejdsbelastning? 

 
Skabelonen til indstillingsskemaet er bilag 4.1 og bilag 4.2 viser de to spejllæsnings-
grupper, og hvilke studieordninger, der behandles i grupperne. SNUK-medarbej-
derne Maja Kjær Sloth, Christian Hansen og Mette Olesen faciliterer behandlingen i 
grupperne og noterer gruppens feedback i indstillingsskemaerne.  
 
Kl. 10.40 til 11 
Efter gruppearbejdet opsamles der i forhold til, om: 
1= Studieordningen godkendes som den foreligger og indstilles dermed til dekanens 
godkendelse.  
2 = Studieordningen godkendes med krav om mindre ændringer (kræver ikke ny be-
handling i SN) og indstilles dermed til dekanens godkendelse.  
3 = Studieordningen kræves revideret af UN og behandles igen på næste SN-møde. 
4 = Studieordningen afvises og behandles igen på næste SN-møde. 
 
Forslag til beslutning:  
På baggrund af tilbagemelding fra grupperne træffer studienævnet beslutning om 
indstilling af studieordninger. 
 
Bilag 4.1 Indstillingsskema SN IKS, IKK TEO 2018 
Bilag 4.2 Studieordninger og spejllæsningsgrupper ved IKK SN-møde 28.11.2018 
 
Dokumenterne vedr. de enkelte studieordninger lægges i SN-mapperne i mappen 
Studieordningsændringer. Undermappen hedder Studieordningsændringer_2019.  
 
 
5. Vejledningsplan for speciale (2. og 3. prøveforsøg) (orienterings-

punkt) kl. 11 til 11.05 
I forbindelse med arbejdet i en kandidatarbejdsgruppe, som dekanatet har haft ned-
sat, er vejledningsplanen for speciale (2. og 3. prøveforsøg) blevet justeret i forhold til 
angivelse af ændret opgaveformulering ved 2. og 3. prøveforsøg. Studienævnet får 
vejledningsplanen til orientering. Den kan tilgås fra Studieportalen og vil blive taget i 
anvendelse fra 3.1.2019. Mere udførlig sagsfremstilling kan ses i bilag 5.1. 
 
Bilag 5.1 Sagsfremstilling vejledningsplan for speciale (2. og 3. prøveforsøg) 
Bilag 5.2 Vejledningsplan for speciale (2. og 3. prøveforsøg) 
Bilag 5.3 Nuværende vejledningsplan 
 
 
 

file://uni.au.dk/dfs/ARTS_AR-DAC-SN/Studieordnings%C3%A6ndringer/Studieordnings%C3%A6ndringer_2019
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6. Evaluering af studiestart 2018 (drøftelsespunkt) kl. 11.05 til 11.20 
På baggrund af evalueringsrapporter for studiestarten 2018, som VEST har udsendt, 
drøfter studienævnet hvad der er vigtigt i forbindelse med studiestart. Emner til drøf-
telsen kunne være: information, IT-introduktion, alkohol og balance mellem det fag-
lige og det sociale. Formålet med drøftelsen er at videregive en indstilling til relevante 
aktører ved studiestarten 2019. 
Bilag 6.1 Evaluering af studiestarten 2018 ARTS IKK 
 
7. Tilvalgsreform (orienteringspunkt) kl. 11.20 til 11.30 
Studieleder orienterer om status vedr. arbejdet med nye tilvalg.  
Bilag 7.1 Mail fra Niels Overgaard Lehmann om tilbagemelding vedr. tilvalgsreform 
31. oktober 2018 
Bilag 7.2 Opfølgning på kommenteringen af ”Dogme 18” 
Bilag 7.3 Overblik over kommentarer, prodekanens funktionsbeskrivelse om nye til-
valg 
Bilag 7.4 Proces tilvalg_rammer og udbud 
Bilag 7.5 Indstillingsskema skitseforslag_tilvalg i XXX 
 
8. Orientering om erhvervsspecialer på Arts (orienteringspunkt) kl. 

11.30 til 11.35 
Inger Drivsholm Schytter fra VEST orienterer om erhvervsspecialer på Arts. 
 
9. Arbejdsgruppe vedr. SN evalueringsspørgsmål (beslutningspunkt) kl. 

11.35 til 11.40 
Studienævnet fastlægger den tidsmæssige ramme for arbejdsgruppens arbejde.  
 
10. Forslag fra Uddannelsesnævnene til de kommende møder (beslut-

ningspunkt) kl. 11.40 til 11.45 
Uddannelsesnævnene opfordres til at komme med forslag til studienævnsmødedags-
ordnerne således emnerne kan diskuteres på fremtidige studienævnsmøder. 
10.1 Er der punkter, der snarest bør behandles af studienævnet? 
10.2 Er der punkter, der er blevet uaktuelle og som kan tages af listen? 
10.3 Er der nye punkter fra uddannelsesnævnene? SN-skabelon for indmeldelse af 

forslag til punkter bruges til dette. 
 
11. Meddelelser kl. 11.45 til 11.55 
11.1 Meddelelser til og fra Studieleder 
11.2 Meddelelser til og fra Studienævnsformand og –næstformand 
11.3 Meddelelser fra SNUK 
Bilag 11.3.1 Information vedr. ændringer i studieordninger pr. 01.09.2018 
11.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 
11.5 Meddelelser til og fra VEST 
 
12. Evt. kl. 11.55 til 12 
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