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REFERAT 

 
0. Godkendelse af dagsorden  
Dagsorden blev godkendt. 
Der var en række bemærkninger til pkt. 7 i det godkendte referat fra sidste møde. JS 
havde følgende kommentar: For Antropologi og Human Security var der nogle kom-
mentarer blandt de kvalitative kommentarer, som ikke var genkendelige for fagmil-
jøet, nemlig at der skulle være uger helt uden undervisning og at det faglige niveau på 
HS skulle være for lavt. I alle andre sammenhænge (i UN, evalueringer, uddannelses-
status mv), har disse punkter ikke være nævnt tidligere. Da det er enkeltpersoners 
udsagn, kan det være meget vanskelige at følge op på, hvad der ligger bag disse kom-
mentarer. Studienævnet bemærkede i øvrigt, at det er uheldigt, at der er så lav en 
svarprocent på SMU17. For det første giver det ikke et bredt billede, og enkelte løsre-
vede kommentarer kan derved få mere vægt, end de måske ville have fået, hvis der 
var flere der havde besvaret undersøgelsen. Studienævnet vil derfor gerne gå videre 
med, hvad der kan gøres for at hæve besvarelsesprocenten til næste gang.   
 
 
1. De studerendes punkt  

• Aviaja Kjær har af personlige årsager været nødt til at træde ud af studie-
nævnet. De studerende har i stedet valgt Erik Lind Jensen, som funge-
rende næstformand. Der er endnu ikke indsuppleret en suppleant fra An-
tropologi, da den valgte suppleant ikke længere er indskrevet på studiet. 
Der undersøges, hvem der kan træde ind i stedet.  
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2. Orientering 
a. Orientering fra studieleder  
• Studienævnet fik demonstreret det nye Qwickly, som bliver det fremti-

dige system til registrering af fremmøde i undervisning. De studerende 
skal fra næste semester selv registrere tilstedeværelse i Blackboard via sy-
stemet. På mødet afprøvede studienævnet, hvorledes dette fungerer, hvil-
ket fungerede efter hensigten. 
- Der blev efterfølgende spurgt til, om systemet bliver obligatorisk eller 

frivilligt. Det kunne oplyses, at der ikke fremover vil blive sendt delta-
gerlister ud i den hidtidige form, og at det derfor er op til underviser, 
og de vil anvende systemet Qwickly eller noget andet. 

- Der blev spurgt til om en registrering kunne slettes eller tilføjes efter-
følgende (f.eks. ved for sen fremmøde eller forladelse af undervisnin-
gen), hvilket blev bekræftet. 

- Listerne i systemet er baseret på tilmeldingerne i Blackboard, hvorfor 
det blev påpeget, at disse lister ikke altid er korrekte. Det vil blive un-
dersøgt, hvad dette skyldes. 

• Offentliggørelse af eksamensplaner ved semesterstart 
Studienævnet besluttede i F17, at der skulle arbejdes for at eksamenspla-
ner blev offentliggjort ved semesterstart. Med den netop overståede se-
mesterstart er resultatet, at alle på nær én faglighed har fået offentliggjort 
eksamensplanerne for V17. Planlægningen af sommerens eksamener er 
allerede så småt i gang. Så snart de sidste resultater og erfaringer med re-
eksamen for sommerens eksamener er i hus, vil planerne for S18 bliver 
finjusteret og meldt ud. Alle vil dermed i meget bedre tid kunne plan-
lægge deres tid i eksamensperioderne.  
- Der blev spurgt til, hvem man skulle henvende sig til ved klager over 

sammenfald af eksamener. Disse skal stiles til afdelingslederne. 
- De sidste manglende eksamensplaner skyldes nogle strukturelle pro-

blemer (intern kommunikation i UN), som der er ved at blive taget 
hånd om. 

- Der blev spurgt til, om det var muligt at booke eksaminationer i un-
dervisernes Outlook kalender. Dette kan ikke gøres fra Arts Studier, 
da der hverken er ressourcer eller systemunderstøttelse til dette. Der 
blev spurgt til, om dette ville kunne løses med bookning via en funkti-
onspostkasse. JNS undersøger, om dette vil kunne lade sig gøre. 

• Der vil i E17 blive afholdt en evakueringsøvelse i Nobelparken. Denne vil i 
modsætning til tidligere ikke blive yderligere varslet, så den kan blive så 
realistisk som muligt. 

• Der er Aftagerpanelmøde d. 20. sep. Det blev givet en sidste mulighed for 
at tilmelde sig. Det blev understreget, at alle deltagere evaluerede aftager-
panel-mødet meget positivt i 2016. 
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b. Orientering fra studienævnsformanden 
• Nyt fra UFA 

- Der arbejdes med opfølgning på SMU2017. Der er allerede besluttet, 
at alle klager fra studerende over sexchikane, diskrimination mv. skal 
ske til VEST, hvor der er etableret et samlingspunkt. Her vil stude-
rende kunne få vejledning og hjælp og guides videre. Undervisere 
skal henvende sig til deres afdelingsledere, hvis de oplever lignende. 
Afdelingslederne efterlyste bred information om dette nye initiativ. 

- Der er af fakultetets arbejdsgruppe udarbejdet et kvalitetssikringspa-
pir om projektorienteret forløb (både på dansk og engelsk). Dette in-
deholder bl.a. en opkvalificering af kontakten med praktikstedet, 
kontrakten, selv vejledningen og opgaveformuleringen, samt vejle-
ders rolle. Papiret vil blive behandlet på studienævnets møde i okto-
ber. Det vil blive udsendt til UN snarest, så det bliver muligt at be-
handle det inden studienævnets møde. Antropologi er i færd med at 
udarbejde en samlet evaluering af deres 3. sem. (2011-ordningen), 
som om muligt kan sendes med ud med møde indkaldelsen til okto-
bermødet. 

• Formandens oversigt over gode initiativer i de 1-årige handlingsplaner er 
indsendt til dekanatet. IKK har indsendt en lignende liste. 

• Opfølgning på SMU 2017 
Formandskabet har henvendt sig til studienævnet ved IKK for om muligt 
at lave fælles front ift. indmelding på SMU2017. IKK har selv fremsendt 
sit svar, som udover behandlingen af SMU2017 også indeholdte en opfor-
dring om øget trafiksikkerhed i Nobelkrydset. Efter en kort drøftelse be-
sluttede studienævnet, at spørgsmålet er så vigtigt, at studienævnet også 
vil indsende et brev opfordring til at inddrage det fysiske miljø i fakulte-
tets kommende handlingsplan efter SMU 2017 og desuden gøre opmærk-
somt på bekymringer for trafiksikkerheden. Det blev vurderet, at flere 
henvendelse vil være bedre end blot at støtte IKK’s henvendelse. Studie-
nævnet konkluderede, at brevet sendes til Fakultetet, og at den del, der 
omhandler trafiksikkerheden, desuden sendes til kommunen evt. via Fa-
kultetet. 

• Formanden erindrede om, at studienævnet på mødet i oktober får besøg 
af institutleder Bjarke Paarup. Især de studerende blev opfordret til at 
overveje ideer til emner, der skal på dagsorden. 
 

c.  Orientering fra vejledningen (VEST) 
• Der udsendes besked via Blackboard om tilmelding og afmelding til om-

prøve ved vintereksamen til alle studerende inden fredag. Perioden løber 
fra 15.-28. september.  
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• Rusugen 2017 er afviklet planmæssigt. Der sendes evalueringsrapporter 
ud til afdelingsledere og cheftutor i løbet af uge 38-39. 

 
 
3. Udbud af sommerskoler S18 
Der var indkommet 8 forslag til udbud under AU Summer University i 2018. Der blev 
til et par af forløbene spurgt til noget udbudsteknisk, som blev afklaret. For Religious 
Unity skulle det afklares, om faget skulle udbydes som valgfag eller som HUM-fag, da 
det i sidstnævnte tilfælde ville resultere i, at det skulle følge udbudsreglerne for 
HUM-fag, hvilket vil resultere i en ændring af eksamens- og bedømmelsesformen.   
Studienævnet godkendte herefter de indsendte forslag med mindre kommentarer og 
rettelser. 
 
 
4. Mødedatoer F18 
Fremdeles efter princippet 'den anden onsdag i måneden' i overensstemmelse med 
mødekalenderen for IKS var nedenstående datoer foreslået.  
Normalt mødetidspunkt: 13.00-16.00  

• 17/1 (3. ons pga. ferie og eksamener) konstituerende og ordinært møde 
• 14/2 
• 14/3  
• 11/4 
• 9/5 
• 13/6 

 
Datoerne blev godkendt, og det blev besluttet, at mødet i maj afholdes på Moesgaard. 
 
Der vil blive afholdt introduktionskursus til studienævnsarbejdet for nye medlemmer 
d. 31. januar 2018 kl. 13-16. Dette kursus er et samarbejde mellem studienævnene for 
Teologi og IKS. Alle studienævnets nuværende studentermedlemmer inviteres også 
og vil blive opfordret til at holde korte oplæg. 
 
 
5. Personsager 

• Der var ikke indsendt nogen personsager. 
 
 
6. Handleplaner for masteruddannelser  
Der var indsendt handleplaner, bemandingsplaner og UN-referater af behandlingen 
for de enkelte masteruddannelser. 
 
Afdelingslederne indledte behandlingen af hver uddannelse med en kort præsenta-
tion af status og tiltag og i denne forbindelse redegjorde for, at fagmiljøerne arbejder 
konstruktivt med uddannelsernes udfordringer. 



 
 

  
  

Side 5/8 

 

ARTS 
AARHUS UNIVERSITET 
 
 

 
MEVO er i færd med at blive omstruktureret for at gøre den mere tidssvarende og at-
traktiv for at øge søgningen. Herudover var indikatorerne og forskningsdækningen 
ok. 
 
MHH har kørt den gamle evalueringspraksis, men vil fremover også benytte den digi-
tale evaluering. Mange studerende har angivet at det kunne være svært at få imple-
menteret uddannelsen i praksis og få skabt noget udvikling pga. det pressede sund-
hedsvæsen. Herudover var indikatorerne og forskningsdækningen ok. 
 
MSA har været under udvikling de seneste 2 år, hvorfor fokus i handleplanen ligger 
på implementering af disse tiltag. Der arbejdes på at samarbejde om masterprojektet 
med Skejby Sygehus, hvilket der er store perspektiver i. Der er sket en øget markeds-
føring, som har resulteret i en lille stigning i ansøgertallet, men midlerne til efter- og 
videreuddannelse i den offentlige sektor og i sundhedsvæsenet er desværre begræn-
sede. Herudover var indikatorerne og forskningsdækningen ok. 
 
Studienævnet besluttede at indstille uddannelsernes handleplaner til godkendelse 
hos studieleder. 
 
 
7. Politik for kompendier  
På mødet i maj blev der drøftet, om studienævnet skulle vedtage en politik for kom-
pendier. Alle UN havde behandlet punktet inden mødet. Indmeldinger fra UN var så 
forskelligartede, at det stod klart, at studienævnet ikke kunne vedtage en fælles poli-
tik for kompendier.  
Det må derfor være op til de enkelte UN, om de ønsker at indføre nogen politik på 
området. 
 
 
8. Studieordningsprocessen 
Punktet var delt i to med et tilbageblik på den netop overståede proces og en runde 
med status på den næste proces. 
 
Opfølgning på studieordningsrevisionerne 2017 

• Det samlede overblik over tilbagemeldinger fra censorformandskaber og 
aftagerpaneler på studieordningsrevisionerne var udsendt, hvor der var 
flere interessante kommentarer. Det blev dog bemærket, at man ville have 
haft yderligere glæde af kommentarerne, hvis de var blev sendt ud tidli-
gere og ikke først efter at studieordningerne var trådt i kraft. Med de nye 
opstramme procesplan er dette tænkt ind, så studieordningerne allerede 
sendes til kommentering i november, hvorfor det bliver muligt at indar-
bejde tilbagemeldingerne.  
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Hvor alle censorformandskaber havde svaret, var der kun meget få tilba-
gemeldinger fra aftagere. Dette kunne skyldes, at aftagerpanelet er for 
langt væk fra faglighederne til, at de har følt, at de har kunne levere en 
konstruktiv feedback. IKS er i færd med at nedsætte aftagerfora i tilknyt-
ning til hvert UN, hvorfor det er håbet, at det vil resultere i mere brugbare 
tilbagemeldinger fra fagnære aftagere i lighed med, hvad der er sket på 
IKK. Der blev på mødet udtrykt bekymring om, at det var svært at rekrut-
tere medlemmer til både aftagerpanel og aftagerfora, og der var en vis 
usikkerhed om, hvordan disse skal anvendes, og hvad de skal spørges om. 
Der blev derfor efterlyst et klart kommissorium/formålsbeskrivelse, som 
kunne tegne et overordnet sigte. Det blev yderligere foreslået, om det ville 
være muligt at overveje at invitere aftagerfora og aftagerpaneler samlet, 
da der ofte vil være personsammenfald. Begge forslag vil blive taget med 
til UFA. 

• Efter sommereksamen 2017 var en lang række ældre studieordninger 
varslet lukket. Det har resulteret i at bestanden af aktive studieordninger 
under studienævnet nu er på 100. Inden 1.9.2016 var der 278. 

Studieordningsprocessen for 2018 
Studienævnets ønsker til fokuspunkter i BA-revisionsarbejdet frem mod 2018 var ud-
sendt til alle UN. Der blev på mødet taget en runde med status fra de forskellige fag-
miljøer. 

Arkæologi og SHM: 
Arbejdet er i gang, hvor det største bliver indførelse af Internationaliseringsvalgfag på 
4. sem., samt mindre tilretninger bl.a. af nogle eksamensformer med dobbeltudprøv-
ning. 

Filosofi og Idéhistorie: 
Begge uddannelser er godt i gang. Der tages udgangspunkt i de eksisterende og ud-
vikles derfra. I arbejdet indtænkes der studiegrupper og eksamensplaner, men det 
kommer ikke i til at fremgå af studieordningerne. 

RV og AIS: 
Arbejdet med BA i RV er i gang og har været på UN og på afdelingsmøde og nu går ar-
bejdsgruppen i gang. Der er nogle tekniske aspekter, der skal afklares, men ellers er 
strukturen næsten på plads. 
På AIS skal der laves nogle ændringer i lyset af tilbagemeldingen fra censorforman-
den bl.a. ifb. med angivelse af pensum, hvor der skal angives niveau og ikke konkrete 
titler. 

Historie/KLS: 
På BA i historie er der nogle mindre strukturelle knaster, der skal afklares, men ellers 
er arbejdet godt i gang.  
For de klassiske sprog har fakultetsledelsen nu meldt ud, at der bakkes op om sam-
menlægningen af Klassisk Filologi, Græsk og Latin. Dette kan dog først nås til 2019, 
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så den nuværende proces inkluderer arbejdet med 9 studieordninger pga. samlæsnin-
ger med tilvalg. Arbejdet er dog godt i gang. 
På Klassisk Arkæologi er arbejdet også i gang. 

Antropologi og HS: 
Arbejdet begyndte allerede sidste år. Der ligger derfor flere forslag fra undervisere og 
studerende, som nu skal tilpasses de nye vilkår. Alle er dog godt forberedt og arbejds-
gruppen er godt i gang.  
På HS kører der en tværfakultær proces, som måske giver anledning til en genfor-
handling af samarbejdsaftalen med ST. 

GS: 
Der arbejdes med 2 rammestudieordninger – én for fagene med 30 ECTS propædeu-
tik og én for dem med 60 ECTS. Studiediagrammerne er mere eller mindre klar og de 
første udkast til fagbeskrivelser er lavet. Den største knast er dog manglende udmel-
ding om placering af Internationaliseringsvalgfag.  

Internationaliseringsvalgfag (IV-fag): 
Alle fag savner en klar udmelding om især placeringen af IV-faget, men også om dets 
form og indhold. Studienævnet understregede, at det haster med den endelige afkla-
ring, da det er afgørende for det videre arbejde med BA-revisionerne. Studieleder har 
haft møde med prodekanen, hvor bl.a. IV-fagene blev drøftet. De sidste brikker skulle 
være meget tæt på at falde på plads, så den endelige udmelding burde være meget 
nær. Studienævnet ønskede, at prodekanen skulle kontaktes for at høre om der er en 
snarlig dato for udmelding. 

 

9. Uddannelsesnævnenes prioritering af punkter til kommende møder  
Listen over mulige dagsordenspunkter blev gennemgået. Der blev tilføjet et punkt om 
erhvervskompetencer og BA og om anonymisering af eksamensbesvarelser. 
 
Af de nuværende punkter blev det besluttet følgende: 
• Formanden tager sammen med de studerende et møde med administrationen om 

opsamling af information om studieophold i udlandet på diverse platforme med 
henblik på at sikre en entydig kommunikation.  

• Studienævnet ønsker at tage en ny drøftelse af længden af specialer.  Denne drøf-
telse skal ske på mødet i november, hvorfor det skal behandles i UN inden. Her 
må der især gerne være fokus på, om der har været forlydende i miljøerne, om 
fastholdelse af sidetallet har skabt problemer.  
Til kvalificering af drøftelsen skal der fremskaffes tal for antal afleveringer på 
IKS, og hvis det er muligt vil det være interessant at høre, hvad status blev på 
IKK i forhold til deres dispensation om nedsættelse af sidetallet. 
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10. Eventuelt 
- Intet 

 
Mødet sluttede 15.36 
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