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MØDEPLAN 
1. Godkendelse af dagsorden og evt. referat 12.00 - 12.05 5 min. 
2. Beslutningspunkter 

a. Format for uddannelsesudbud og forsk-
ningsdækning 

b. Godkendelse af studieordningsændringer 
for MLU 

c. Mulighed for anonymisering af skriftlige 
eksminer 

d. Opbakning til ARTS-rådets skrivelse 

12.05 - 13.10 
 
 
 

 
20 min. 

 
20 min. 

 
15 min. 

 
10 min. 

 
FROKOST 

 
13.10 - 13.40 

 
30 min. 

3. Drøftelsespunkter 
a. Tompladsudbud E2018 
b. Notat vedr. projektorienteret forløb 
c. Undervisningsevalueringer proces og for-

mat 
d. Rammer for studiestart 2018 
e. Årshjul og fremtidige punkter for SN 

13.40 - 14.25  
 
 
 

 
5 min. 
5 min. 

20 min. 
 

5 min. 
10 min. 

4. Meddelelser 
a. Formanden 
b. Næstformanden 
c. Studieleder 
d. Studieadministrationen 
e. VEST 

14.25 - 14.55 
 
 
 
 
 

30 min. 
 

5. Evt.   
6. Lukkede punkter 14.55 – 16.00  

Studienævnet ved DPU 

Møde: Ordinært studienævnsmøde 

Sted: Emdrup A011 - Aarhus 1483-523 Det Gule Rum 

Tidsrum: kl. 12 - 16 

 

Medlemmer 

Anne-Marie Eggert Olsen (forp.), Anne Larson, Charlotte Matthiassen, Frederik Pio, Gritt 

Bykærholm Nielsen, Jonas Andreasen Lysgaard (stedfor.), Lisbeth Haastrup, Jeanette 

Magne 

Marie Weller Ballentin, Tine Sørensen, Mette Pugflod Heinrich Iversen Madsen, Anita 

Bach Danielsen, Troels Vendelbo Gadegaard, Jens Kjær Riemer, Maiken Sissel Norup 

Suppleanter 

Natashia Rundberg Borg, Tine Andersen, Jens Bay, Sebastian Sand Christensen, Mikkel 

Klitte Enevoldsen, Sara Wilson Nissan, Kristian Mølberg 

Fast Observatør 

Simon Nørby 

Tilforordnede 

Eva Silberschmidt Viala (studieleder), Sissel Rendrup Johansen (afsnitsleder), Morten Ja-

cobsen (VEST), Ditte Krabbe (Uddannelseskonsulent), Merete Justesen (Arts Studier) 

Administration 

Stephan Reinemer (Arts Studier - ref.) 
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1. Godkendelse af dagsorden (5 min.) 
 

2. Beslutningspunkter 
 

a. Format for uddannelsesudbud og forskningsdækning (20 

min) 

Nævnet drøfter og godkender videre proces for arbejdet med nyt for-

mat for samtidig godkendelse af uddannelsesudbud og forsknings-

dækning (bemandingsoversigt). 

Mundtlig fremlæggelse fra formand af forslag til format for godken-

delse af uddannelsesudbud og forskningsdækning 

 

b. Godkendelse af ændringer for MLU (20 min) 

Studienævnet behandler for endelig godkendelse justering af eksa-

mensformerne i studieordningen for masteruddannelsen i ledelse af 

uddannelsesinstitutioner med virkning fra 1. september 2018. 

Yderligere ønskes generelle ting ændret, som også er ændret i de øv-

rige masterstudieordninger – primært under generelle regler. 

2.b.1 Indstilling til studienævnet om ændrede eksamensformer på 

masteruddannelsen i ledelse af uddannelsesinstitutioner - 2. udkast 

2.b.2 Studieordning for Masteruddannelsen i ledelse af uddannelses-

institutioner - udkast 2018 version 2 

 

c. Mulighed for anonymisering af skriftlige eksminer (15 min) 

Studienævnet behandler godkendelse af endnu en runde med mulig-

hed for anonymisering inden der foretages evaluering af forløbet. 

Bilag 2.c.1 Oprindelig sagsfremstilling anonymisering af studerende 

19SEP17 

 

d. Opbakning til ARTS-rådets skrivelse (10 min.) 

Studienævnet skal IKKE for nærværende drøfte nylig rapport fra ”Ud-

valg om bedre universitetsuddannelser”, men alene foretage kort af-

stemning om opbakning til ARTS-rådets erklæring: ”Bevar demokra-

tiet på de danske universiteter”. 

Det forventes at Studienævnet på et senere tidspunkt vil få mulighed 

for høringssvar, inden evt. konkrette ændringer,  

Bilag 2.d.1 Støtteerklæring - Bevar demokratiet på de danske univer-

siteter 

 

 

FROKOST 
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3. Drøftelsespunkter – til orientering og diskussion 
 

a. Tompladsudbud E2018 – til orientering (5 min) 

SN godkender respektive uddannelsers tompladsudbud. 

Bilag 3.a.1 Sagsfremstilling, udbud af tompladser ved DPU 

 

b. Notat vedr. projektorienteret forløb – til orientering (5 

min.) 

Prodekanen takker for studienævnets høringssvar til notatet om pro-

jektorienterede forløb. Det endelige notat fremstilles fra dekanatet til 

orientering af studienævnet. 

Bilag 3.b.1 Projektorienterede forløb.færdig version 

Bilag 3.b.2 DPU Udkast til kvalitetssikring af projektorienterede for-

løb i høring i SN 

 

c. Undervisningsevalueringer proces og format – orientering 

(20 min) 

Fremtidig proces for UV-evalueringer – opfordre til forslag for fremti-

dig proces for UV-evalueringer 

Bilag 3.c.1 Udkast til ny skabelon for UV-evaluering 

Bilag 3.c.2 Undervisningsevalueringsprocedure IDA 

 

d. Orientering om rammer for studiestart for KA 2018 (5 min.)  

Studienævnet drøftede på møde den 23. januar 2018 de overordnede 

rammer for studiestart på kandidatuddannelserne og behov for juste-

ringer. Som opfølgning på studienævnets drøftelser informerer stu-

dielederen om overordnede principper i de reviderede rammer for 

studiestart på kandidatuddannelserne. 

 

e. Årshjul og fremtidige punkter for SN (10 min.) 

Formanden fremlægger revideret arbejdsdokument for studienævnet. 

På baggrund af eksisterende årshjul er udarbejdet tidlinje med studie-

nævnets tilbagevendende og enkeltstående opgaver. 

Bilag 3.e.1 SN-året 2018 (revideret årshjul) 19MAR18 

 

4. Meddelelser (30 min.) 
 

a. Studienævnsformand  

- Forplejning 

b. Næstformand  

c. Studieleder 

- Videre proces for EDU-IT  

d. Arts Studier 

- Godkendte studieordninger 
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- Censorindberetninger 

- Eksamensplanlægning 

- Noter til bedømmelse (adgang) 

e. VEST 

- Valgfag og faglige oplæg 

- Studenterhenvendelser vedr. OK18 (Lock-Out) 

f. Meddelelser fra nævnsmedlemmer 

 

5. Eventuelt 
 

6. Lukkede punkter 
 

Sager behandles af studienævnet og fremsendes til medlemmerne se-

parat. 

  


