Studienævnsmøde 3. februar 2010 kl. 9.15
Tilstede: Preben Bertelsen (PB), Mikael Thastum (MT), Tau, Helle Spindler (HS), Dorthe
Thomsen, Rasmus, Maria, Kåre, Dion Sommer (DS), Lærke

Afbud: JR, Carsten Rene Jørgensen

0. Dagsordenen blev godkendt.
1. PB gav en kort orientering om SN kommende opgaver i form af Eksamensudvalgsarbejde
og spejlingen af uddannelsen i forhold til de øvrige uddannelser på fakultetet. PB takkede
også det afgående SN for godt samarbejde. MT takkede i samme ombæring PB for hans
gode varetagelse af stillingen som SL i 9 år.
2. Det nye SN fik overleveret hvervet.
3. MT blev valgt til formand
4. HS blev valgt som stedfortræder for formanden
5. Tau blev valgt som næstformand
6. DS orienterede manglende fremmøde ved feedback. Han orienterede også SN om, at
Folketinget har vedtaget nye regler vedr. eksamensklager, hvilket bl.a. betyder, at karakteren
nu også kan blive lavere end ved første bedømmelse.

Studienævnsmøde 3. februar 2010 kl.10
Tilstede: MT, TAU, HS, DT, Rasmus, Maria, Kåre, DS

Afbud: JR, CRJ
0. Dagsordenen blev godkendt
1. MT orienterede SN’s om den fremsendte forretningsorden, og i den forbindelse henledes
opmærksomheden på det ekstraordinære møde d. 10. marts 2010. MT orienterede også kort
om Universitetsloven.
2. Beslutningen vedrørende forslaget om at gøre Interventionsmetode i AO for obligatorisk
sammen med Kli med en samlet belastning på 5 ECTS blev udsat til næste møde.
3. SL skal senest d. 6. april 2010 indsende selvevalueringsrapport til SAM til brug for spejling
af de 4 uddannelser. SL udsender materiale til SN’s medlemmer løbende inden den endelige

rapport sendes. SL nedsatte et evalueringspanel bestående af studienævnets medlemmer
samt studienævnssekretæren. Evalueringspanelet deltager i spejlingerne, samt assisterer SL
med udarbejdelse af selvevalueringsrapporten.
4. Spejlingerne er programsat således:
15. april 2010 heldagsmøde med Statskundskab.
26. april 2010 9-12 møde med Jura og 13-16 møde med Økonomi
5. Forslag om ændring af mødetidspunkter blev ikke vedtaget.
6. SL vil undersøge mulighederne for mere information om annonceringen af tidspunkter for
feedback herunder muligheden for elektronisk tidsbestilling for de studerende hos de
respektive undervisere.

Referent CD.

