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Møde den: 21. februar 2018 
Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken 
IKK Studienævnsmøde 
 
 
Til stede: 
Digital Design og Informationsvidenskab  
VIP: Morten Breinbjerg 
Studerende: Frederik Thielke Mølgaard 
Dramaturgi og Musikvidenskab  
VIP: Mads Krogh  
Engelsk 
VIP: Ushma Chauhan Jacobsen 
Studerende: Anne Porskrog Boisen 
Kunsthistorie, Æstetik & Kultur, Museologi 
VIP: Ane Hejlskov Larsen  
Studerende: Nadia Brandt (suppleant) 
Lingvistik, Kognitionsvidenskab og Semiotik 
VIP: Ethan Weed 
Studerende: Cecilie Sabroe Nielsen 
Litteraturhistorie og Retorik 
VIP: Tore Rye Andersen 
Studerende: Peter Ejsing Andreasen 
Medievidenskab og Journalistik 
VIP: Pia Majbritt Jensen 
Studerende: Søren Lange Pedersen 
Nordisk Sprog og litteratur og Oplevelsesøkonomi 
VIP: Inger Schoonderbeek Hansen  
Studerende: Kristine Kold Vestergaard Strandsby 
Tysk og Romanske Sprog  
VIP: Katja Gorbahn  
Studerende: Lea Balling Schmidt 
  
Observatører:  
Afdelingsledere: Jakob Isak Nielsen, Joshua Charles Skewes, Kirsten Wølch  
Andre: Jody W. Pennington (pkt. 1), Julie Zederkof, SNUK, Trine Schou-
borg, VEST, Lisbeth Knudsen, SNUK, Lykke Kjerrumgaard Schelde, SNUK, 
Anna Korr Gregersen, Nordisk sprog og litteratur, Lars Kiel Bertelsen, stu-
dieleder,  
 
Fraværende:  

 
 
 

Referat 

Yasmin Ben-Kisos, Sissel Xenia Reese Hansen 
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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 
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 
Det nye studienævn præsenterede sig kort for hinanden.  
 
1.2 Valg af formand for studienævnet blandt VIP medlemmer 
Jfr. forretningsorden for IKK studienævn § 2 Stk. 5 blev valget ledet af den afgå-
ende formand.  
Det blev besluttet at vælge Katja Gorbahn (Tysk og romanske sprog) til formand 
for studienævnet. Katja Gorbahn modtog valget, foreløbig for et semester. Inger 
Schoonderbeek Hansen (Nordisk sprog og litteratur og Oplevelsesøkonomi) 
blev valgt som suppleant for formanden og er villig til at overtage formandspo-
sten fra september.   
 
Valg af formand skal dermed tages op igen på studienævnsmødet i august.  
 
1.3 Valg af næstformand for studienævnet blandt studerende medlemmer 
Kristine Kold Vestergaard Strandsby (Nordisk sprog og litteratur og Oplevelses-
økonomi) blev valgt som næstformand.  
 
1.4 Godkendelse af mødeplan for studienævnet ved IKK 
Studienævnet godkendte mødeplanen, der var revideret i forhold til, at det sid-
ste møde i studienævnsåret er rykket fra februar 2019 til januar 2019.  
 
2. Opfølgning på referat og godkendelse af dagsorden (beslutnings-

punkt) 
Der var opfølgning til nedenstående punkter i referatet fra den 31. januar 2018:  
 
Opfølgning til pkt. 7 ved mødet 31.1.2018 Godkendelse af planer for tilrettelæg-
gelse af undervisning og eksamen (beslutningspunkt): 
Der er den 7. februar udsendt mail til afdelingslederne ved IKK vedr. beslutnin-
gen om at delegere arbejdet med konkrete undervisnings- og eksamensplaner til 
uddannelsesnævnene. Mailen er sendt til afdelingslederne, fordi det er dem, der 
modtager materiale fra UVA/EKA. 
 
Tanken er, at uddannelsesnævnene fremover inddrages i afklaringen af nogle af 
de faglige spørgsmål i forbindelse med undervisnings- og eksamensplanlæg-
ningsskemaer, der udsendes fra UVA/EKA. I mailen blev givet eksempler på, 
hvad drøftelsen i uddannelsesnævnene f.eks. kan berøre.  
Studienævnets beslutning fra januar 2018 er, at der indhentes status fra uddan-
nelsesnævnene om arbejdet med undervisnings- og eksamensplaner i marts og 
september og indstilling til godkendelse i maj og oktober. Muligvis er det mere 
hensigtsmæssigt at indkalde hhv. status og indstilling på andre tidspunkter.  
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Mette Qvist Jensen, afsnitsleder i UVA/EKA er indkaldt til studienævnsmødet i 
marts, og der vil her blive lejlighed til at drøfte, hvad der sendes ud fra 
UVA/EKA, og hvordan materialet evt. kan behandles i uddannelsesnævnene. 
  
Opfølgning til pkt. 9 ved mødet 31.1.2018 Studieordninger (beslutningspunkt): 
Studieordningen for Uddannelsen i konferencetolkning (Master in Confe-
rence Interpreting) blev indstillet til godkendelse og studieordning for Ma-
steruddannelsen i børns litteratur og medier (Master in Children’s Litera-
ture and Media) blev indstillet til godkendelse med forbehold, der skal løses 
efterfølgende.  
 
Dagsordenen til dagens møde blev godkendt. 
 
3. Introduktion for det nye studienævn 
Medarbejdere fra Studienævnsbetjening og uddannelseskvalitet (SNUK):  
Julie Zederkof, Lykke Kjerrumgaard Schelde, Lisbeth Knudsen og Mette Olesen 
præsenterede introduktionsmateriale for det nye studienævn.  
 
I forbindelse med gennemgangen drøftede studienævnet, hvilken rolle studie-
nævnet spiller i forbindelse med udarbejdelsen af studieordninger og i forbin-
delse med kvalitetssikringsarbejdet.  
 
Studienævnet fik udleveret folder om SNUKs arbejde og årshjul. 
 
Introduktionsmaterialet ligger på O-drevet i den studienævnsmappe, der hed-
der Studienævnsinfo. Undermappen hedder Studienævnsinfo 2018.  
 
 
4. Udpegning af forretningsudvalg (beslutningspunkt) 
4.1 Udpegning af 2 VIP repræsentanter til forretningsudvalget 
Inger Schoonderbeek Hansen (Nordisk sprog og litteratur og Oplevelsesøko-
nomi) og Ushma Chauhan Jacobsen (Engelsk) blev udpeget som VIP repræsen-
tanter til forretningsudvalget og modtog valget for et semester.  
 
Udpegning af VIP-repræsentanter til forretningsudvalget skal dermed tages op 
igen på studienævnsmødet i august.  
 
Inger Schoonderbeek Hansen undersøger mulighederne for honorering af VIP-
repræsentanterne i forbindelse med arbejdet i forretningsudvalget.   
 
4.2 Godkendelse af studerendes turnus i forhold til forretningsudvalget 
Den nyvalgte næstformand – Kristine Kold Vestergaard Strandsby – indvilgede 
i at stå for de studerendes turnus i forhold til arbejdet i forretningsudvalget.  
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5. Dispensationer: Indkomne sager (beslutningspunkt) 
Der var ikke indkommet sager til behandling.  
 
6. Planlægning: Godkendelse af Profilfag og Profilvalgfag (be-

slutningspunkt) 
Det havde ikke til mødet været muligt at færdiggøre listen med Profilfag og 
Profilvalgfag. 
 
Studieleder Lars Kiel Bertelsen orienterede om baggrunden for efterårets 
udbud af Profilfag og Profilvalgfag: 
 
Efteråret 2018 er et overgangssemester, hvor mange studerende er overgået 
til nye kandidat-studieordninger med 20 ECTS profilfag og 10 ECTS specia-
leforberedende forløb. Behovet for 10 ECTS profilvalgfag er derfor meget be-
grænset, ligesom mange studerende allerede sidste år ønskede at tage speci-
aleforberedende forløb som valgfag. Samtidig tager stadig flere studerende 
projektorienteret forløb (praktik), og har derfor slet ikke behov for profilfag. 
 
Der blev fra de studerende spurgt til, hvordan vægtningen i forhold til forde-
lingen på profilfagene bliver, hvis der er for mange studerende, der søger et 
fag. Studieleder svarede til dette, at bekymringen fortrinsvis er, om der er 
studerende nok, der vælger profilfagene.  
 
Der blev også spurgt til, om der er en minimumsgrænse for deltagere i for-
hold til, om et fag oprettes.  Studieleder svarede til dette, at 20 ECTS fag næ-
sten altid oprettes, men at man vil forsøge at flytte studerende, hvis der 
f.eks. kun er 2, der har valgt et fag.   
 
Studienævnets beslutning: 
Studienævnet godkendte, at studieleder i samarbejde med studieleder ved 
Institut 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 Profilvalgfag.  
 
Listen med Profilfag og Profilvalgfag eftersendes efter mødet til endelig god-
kendelse af studienævnet. 
 
Der blev også spurgt til, hvordan profilfag indgår i forhold til specialeforbe-
redende forløb, og det blev besluttet at drøfte specialeforberedende forløb 
på et senere studienævnsmøde. Studieleder leverer materiale til denne drøf-
telse.  
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Der blev spurgt, om studienævnet bliver tiltænkt en rolle i arbejdet med vi-
dereudvikling af profilfagene. Studieleder svarede til dette, at studienævnet 
bliver inddraget i forhold til at kvalificere indholdet af profilfagene. Der blev 
opfordret til, uddannelsesnævnene inddrages i forbindelse med udarbejdel-
sen af profilfag.   
 
Der er notater om profilfag og om projektorienterede forløb på vej fra pro-
dekanen for uddannelse. Det undersøges, hvornår notaterne kan forventes, 
sådan at de kan indgå i en senere drøftelse i studienævnet.   

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

ringspunkt) 
Julie Zederkof fra SNUKs studieordningsteam orienterede om processen med 
studieordninger 2018. I forbindelse med arbejdet med studieordninger er der 
udarbejdet indstillingsskemaer for hver studieordning.  
Indstillingsskemaer efter behandling i dekanatet er tilgængelige for studienæv-
net i den studienævnsmappe på O-drevet, der hedder Studieordningsændrin-
ger. Undermappen hedder Studieordningsændringer_ 180221 og herefter 
180221 Indstillingsskemaer efter behandling i dekanatet. 
 
Studieordningerne bliver tilgængelige på studieportalen 1. april 2018. 
Det blev nævnt, at der er optagelsesfrist for kvote 2 inden dette tidspunkt, nem-
lig den 15. marts 2018.  
 
8. Forslag fra Uddannelsesnævnene til de kommende møder 
Det blev aftalt, at forslag fra uddannelsesnævnene til drøftelse på fremtidige 
studienævnsmøder, indarbejdes i det dokument, der opsamler forslag fra ud-
dannelsesnævnene, og at dette dokument udsendes til godkendelse sammen 
med referatet. Navne på forslagsstiller medtages ikke længere.  
 
På mødet blev nedenstående nævnt som emner til drøftelse på kommende stu-
dienævnsmøder:  
 
Praktikperioder:  
Kravet om at praktikperioder skal være afsluttet den 2. december begrænser 
mulighederne for praktik – for eksempel på ambassader.  
 
Udlandsophold i forbindelse med praktik 
 
Synergi mellem praktik og speciale og specialeforberedende forløb – 3. se-
mester på kandidatuddannelsen. 
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Tilvalg:  
Tilvalg på andre universiteter 
Samlæsning på tilvalg 
 
Parkeringsforhold for studerende – f.eks. betalingsstuderende  
 
Evalueringer: 
De studerendes oplevelse af undervisningsevaluering 
Er spørgsmålene klare nok i forhold til det, de er tiltænkt til at måle? 
 
 
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 
 
Der var ikke yderligere meddelelser fra studieleder, studienævnsformand, stu-
dienævnets næstformand, fra uddannelsesnævnene eller fra SNUK 
 
9.5 Meddelelser til og fra VEST 
Trine Schouborg fra VEST orienterede:  
 

- Inden uge 11 afholder studenterstudievejlederne et årgangsmøde for 2. 
semester kandidatstuderende. Mødet indeholder information om profil-
fag/projektorienteret forløb, specialeforberede forløb og speciale. 

- Studiestarten 2018: 
o Stort set alle fag på IKK har ansat cheftutorer.  
o Fokus på at studiestarten begynder i uge 35 med introduktions-

ugen. Dette vil blive specificeret på hjemmesiden. 
- På hjemmesiden er der kommet information om, hvad studerende skal 

gøre, hvis de oplever diskrimination eller chikane. http://stude-
rende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/vejledningstil-
bud/hvad-goer-jeg-hvis-jeg-oplever-chikane-eller-diskrimination/  

 
10. Evt. 
Vigtigheden af, at studienævnsrepræsentanterne har adgang til studienævns-
mapperne på O-drevet blev nævnt.  
Studienævnet får i forbindelse med udsendelse af referatet information om ad-
gang til mapperne via VPN.  
 
 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/vejledningstilbud/hvad-goer-jeg-hvis-jeg-oplever-chikane-eller-diskrimination/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/vejledningstilbud/hvad-goer-jeg-hvis-jeg-oplever-chikane-eller-diskrimination/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/vejledningstilbud/hvad-goer-jeg-hvis-jeg-oplever-chikane-eller-diskrimination/
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