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Møde den: 16. april 2012 kl. 9.00-11.30 
bygning 1485 lokale 316 
Studienævnsmøde – Institut for Æstetik og Kommunikation 
 
Deltagere: Studienævnsmedlemmer og –observatører 

Dagsorden 

 
1. Godkendelse af dagsorden og referat af seneste møde 

Bilag 1.1 referat fra SN-møde 2-2012 
 
2. Indkomne sager til behandling 

Bilag 2.1 lister over sager - EFTERSENDES 
Bilag 2.2-3.n sager - EFTERSENDES 

 
3. Årshjul for studienævnet 

Bilag 3.1 opdateret arbejdsplan/årshjul 
Mulighed for at komme med forslag til ændringer eller tilføjelser. 

 
4. Indledende drøftelse af forslag til evalueringspolitik 0g -procedure 

Bilag 4.1 Forslag til evalueringspolitik 0g -procedure (EFTERSENDES 10. april) 
 
Ken Henriksen fremlægger opdraget og igangsætter en indledende drøftel-
se/feedback. Forslaget skal først godkendes på et senere møde. 
 

5. Rammesat undervisning 
Allerede i efteråret 2012 er der et øget fokus på rammesatte studieaktiviteter (se 
fx undervisermetroen for inspiration og definition 
http://undervisermetro.au.dk/undervisermetro/undervisning/rammesatte-
studieaktiviteter/) 
På denne baggrund ønskes oplæg fra især de studerende til aktiviteter, der un-
derstøtter en forøget studieaktivitet. Hvad kendetegner fra jeres perspektiv rele-
vante eksempler på aktiviteter?  
Forslag bedes sendt til Aske Dahl Sløk senest onsdag d. 11. april kl. 15.00, så de 
kan komme ud med den endelige dagsorden samme dag. 

 
6. Forhåndsgodkendelse af fag på tværs 

Som adviseret på seneste møde indkaldes fra alle UFU’er forslag til fag, der kan 
have bredere interesse end for egne studerende, og som mht. forudsætninger kan 
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tages af studerende med andre faglige baggrunde. Tanken kendes fra flere af de 
gamle studienævn, hvor valgfag mv. kunne tages (og var forhåndsgodkendt) af 
studerende på (næsten) alle nævnets uddannelser. 
Liste med forslag fra hver UFU (hvis relevant) sendes til Aske Dahl Sløk senest 
onsdag d. 11. april kl. 15 til udsendelse til nævnets medlemmer samme dag. I for-
bindelse med listen kan man eventuelt anføre, hvilke fagligheder de enkelte ud-
bud kan være interessante for. 

 
7. Høring af kommissorier 

Bilag 7.1 Kommissorium UFU 
Bilag 7.2 Kommissorium UUA 
 
Alle UFU’ere bedes sende deres høringssvar/kommentarer til Unni From hur-
tigst muligt, herefter sender UF udkast til fælles høringssvar ud sammen med 
den endelige dagsorden onsdag d. 11. april. På mødes diskuteres endeligt hø-
ringssvar. 
 

8. Initiativer til nye uddannelser / tilvalg 
Jf. årshjul / arbejdsplan for studienævnet idéer til initiativer til nye uddannelser 
og/eller tilvalg med henblik på eventuel nedsættelse af arbejdsgrupper til videre-
udvikling. 

 
9. Studieordninger 2012 

Unni From fremlægger forslag om at anvende spejlinger i efteråret i forbindelse 
med kommende revisioner af studieordninger. 
Status for godkendelse af indsendte ønsker til studieordningsændringer. 

  
10. Opfølgning vedr. rusintroduktion 

Bilag 10.1 Notat rusintro 2012 
Bilag 10.2 Tidsplan & tilbud fra InVe, rusintro 2012 
Punktet er et opfølgningspunkt fra sidste gang, da der er kommet et revideret no-
tat. 
 

11. Midler i forlængelse af studiemiljørapporten 
Der er igen afsat midler i forlængelse af studiemiljørapporten til udviklingspro-
jekter (ikke drift). Studienævnet bedes drøfte mulige (gerne fælles) projekter. 
 

12. Forespørgsel vedr. prof. BA i Kommunikation 
Bilag 12.1 Sagsfremstilling vedr. prof.bacheloruddannelsen i kommunikation 
Bilag 12.2 Studieordning for uddannelse til professionsbachelor i kommunikati-
on 
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13. Orienteringer 
13.1 Nøgletal 

Bilag 13.1 Notat vedr. nøgletal 2012 
Udsendte notat indeholder kun enkelte tal. Hvis et fag ønsker nærmere oplys-
ninger kan Mette Qvist Jensen lave yderligere udtræk. 

13.2 Kvote 2-tal 
Bilag 13.2 Kvote 2 ansøgninger 2012 

13.3 Plagiering og eksamenssnyd 
Bilag 13.3 Folder vedr. eksamenssnyd 
Ken Henriksen orienterer om ny procedure. 

13.4 Orientering v. Ken Henriksen vedr. (status for) procedure for inaktivitets- og 
forsinkelsessamtaler. 

 
14. Evt. 


