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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: Unni From, Henriette Pedersen, Jacob Bøggild, Morten Breinbjerg, Marie 
Søndergaard, Tine Voss Ilum, Michael Lindskou Nielsen, Tinus Elsig, Mads Led Beh-
rend, Nikoline Strømholt Bach, Pia Rasmussen, Peter Bakker, Stine Ingemann Thomsen, 
Mads Rosendahl Thomsen, André Wang Hansen, Charlotte Kloster Andersen, Sven Hal-
se, Jody Pennington, Ken Henriksen, Hanne Johansen, Aske Dahl Sløk (ref.) 
 

Referat 

 
Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden og referat af seneste møde 

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

Der er ikke nogen sager til behandling, men der vil være tid til eventuelle princi-
pielle drøftelser. 
 

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 
 
Ken Henriksen fremlægger opdraget og igangsætter en indledende drøftel-
se/feedback. Forslaget skal først godkendes på et senere møde. 
 

5. Rammesatte studieaktiviteter 
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 
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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 
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. 
 
Referat 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat af seneste møde 

 
Pkt. 11 tages i forlængelse af pkt. 5. 
Kommentarer til referatet: 
Vedr. sommeruniversitet: Mange tilmeldte er sprunget fra og nye er kommet til. For-
slag om en delbetaling så ikke så mange springer fra, alternativt et forslag om at stille 
en faglig opgave ifbm. tilmelding så tilmeldte binder sig. Forslagene sendes videre til 
ansvarlige for sommeruniversitetet. 
 
Enkelte småfejl blev rettet i referatet, herefter godkendt. 
 
2. Indkomne sager til behandling 
 
Formanden opfordrede til at nævnets medlemmer orienterer sig i afgørelser til høring 
fra forretningsudvalget. 
FU vil gerne have en drøftelse af, hvordan en overgangsperiode skal forstås vedr. di-
spensation til 4. gangsforsøg. En konkret sag har rejst problematikken. Nævnet bedes 
kommentere, hvor lang en overgangsperiode skal være. 
Det blev foreslået, at der varsles nu og at skærpelsen gælder fra vintereksamen 
2012/13, desuden forslag om, at studerende som ved varslingen har brugt mere end 
et forsøg, får taget i betragtning, at de havde brugt et eksamensforsøg, mens dispen-
sationspraksis var lempelig, og dermed kan have en forventning om en mere lempelig 
behandling.  
Nævnet vedtog begge forslag i kombination. 
 
3. Årshjul for studienævnet 
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Forslag om fremover at rykke punktet om studiestart til et møde tidligere end april – 
fx til martsmødet eller endnu tidligere. Studiestart 2013 sættes på dagsorden i febru-
ar 2013. 
Forslag om at der tilføjes en anbefaling om hvornår et givet pkt. behandles af UFU’er. 
Forslag til de enkelte punkter behandling i UFU er tilføjet til ny version af arbejds-
planen, justeringer kan foretages på næste møde. 
Forslag om at tilføje frist for titler på engelsksprogede og obligatoriske udbud 1. okto-
ber. Tilføjet. 
 
4. Indledende drøftelse af forslag til evalueringspolitik 0g -procedure 

Ken Henriksen fremlagde opdraget og igangsatte en indledende drøftel-
se/feedback med en understregelse af at forslaget er meget forekøbigt. Forslaget 
skal først godkendes på et senere møde. 
 

Generel opbakning til udkastet på et overordnet niveau, dog var der udbredte betæn-
keligheder vedr. kategorisering af forløb i A, B og C – samtidig dog opmærksomhed 
på, at en vis grad af kategorisering kan fremme overblik for SN. Meget svingende er-
faringer med hhv. analoge og digitale evalueringer. Gode erfaringer bør udveksles. 
Yderligere kommentarer sendt til Ken Henriksen til brug i videre arbejde med poli-
tikken/procedurerne. 
 
5. Rammesatte studieaktiviteter 

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. 

 
Unni From orienterede om, at der i den kommende tid vil være et øget fokus på 
rammesatte studieaktiviteter samt foreslog, at SN laver et katalog over, hvad der er af 
gode idéer, samtidigt skal ikke alle lave de samme tiltag. Forslag om at lave en work-
shop for de VIP’ere, der skal varetage fag, som UFU’erne bestemmer sig for skal væg-
te rammesatte studieaktiviteter. 
 
Ken Henriksen orienterede om, at der snart udgår en skrivelse til alle VIP på institut-
tet om rammesatte aktiviteter, samt opridsede baggrunden; Projektet forventes at 
blive søsat snarest og udspringer bl.a. af SMU11, hvor vi kommer godt ud mht. stu-
diemiljø, men knap så positivt mht. mængden af undervisningstimer og de studeren-
des arbejdsuge – og det er som bekendt ikke gået pressen forbi.  
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Der blev i 2009 indført en midlertidig forhøjelse af taxameterbetalingen til universi-
teterne, med henblik på at øge undervisningsmængden. Denne forhøjelse skal for-
handles ifbm. finansloven for 2013 i efteråret. 
På AU-niveau er det besluttet at projekter kan søge midler. Der er afsat i alt kr. 8 mil-
lioner i alt på AU, heraf kr. 4 millioner til fysiske studiemiljøprojekter. Der vil blive 
lavet en workshop. 
 
Flere påpegede, at der er store forskelle mellem fagene mht. mængden af undervis-
ningstimer, og at indsatsen derfor bør være differentieret, samt at det ikke kun hand-
ler om den kvantitative omfang af timer, men i høj grad også om aktiviteter som støt-
ter de timer der er og højner kvaliteten af de timer, som gives. 
Særligt de studerende påpegede, at der skal tænkes grundigt over spredning af be-
lastningen over et semester og over et studieforløb, men bakkede i øvrigt op om at 
stille krav og bl.a. lave rammesat gruppearbejde. 
Der bør desuden arbejdes (mere) med forventningsafstemning i forbindelse med 
modtagelse af nye studerende og løbende gennem uddannelserne. Fx har de stude-
rende i gymnasiet været vant til flere undervisningstimer, men med en væsentligt 
mindre forberedelsesfaktor, hvilket gør et studerende nogle gange bliver skuffede 
over mængden af undervisning, når de begynder på studiet, og vi kan med fordel 
formidle at gruppearbejde forventes og tilstræbe, at der skabes gode rammer for dette 
i begyndelsen af de studerendes uddannelse. Det lader til, at de studerendes motiva-
tion (eller i hvert fald antallet af brugte timer jf. SMU11) falder gennem studieforlø-
bet. Man kan måske forestille sig, at de studerende i besvarelsen af spørgeskemaet ik-
ke tæller alt med. Tendensen med faldende studieaktivitet over tid kan skyldes, at de 
studerende ikke mødes med store/tydelige nok krav tidligt i studiet og derfor finder 
andre steder at bruge deres tid – fx på studiejobs. 
 
Unni From opfordrede til at flere UFU’er går sammen i grupper på tværs i arbejdet 
med forskellige modeller for rammesatte aktiviteter. De der gerne vil være med i et 
projekt omkring skriftlighed kan melde ind til UF som sætter sammen i grupper. 
 
Opfordring fra Ken Henriksen til forsigtigt at vente på udmelding fra dekanatet om-
kring midler, men ellers en god idé at gå i gang med sammensætning af arbejdsgrup-
per. 
 
[dette pkt. var også pkt. 11] 
 
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 
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. 
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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. 

 
Unni From: Efteråret er nok lidt specielt fordi der bl.a. er profilfag. Men det er også 
svært at vide hvad DRAMUS mener med valgfag, og det var derfor interessant at få 
dem op. UF har selv meldt ind med et fag som kan tages af mange og særligt er inte-
ressant for internationale studerende. Dog skal vi være opmærksomme på, at fagene, 
som følges på denne måde, er via merit, så vi undgår mange eksamensformer på et 
hold. 
 
Flere udtrykte, at det kan være svært at overskue hvor i de forskellige uddannelser, 
der er plads til at tage fag andre steder. Der var generel opbakning til ideen om at  gø-
re det synligt, hvilke alternativer der er internt på instituttet/ARTS i et givet seme-
ster, hvis man som studerende vil noget andet end det oplagte i studieordningen. 
 
Punktet kommer på dagsorden igen i efteråret vedr. forårets kurser, således at vi ta-
ger det op to gange om året med indmeldinger om forhåndsgodkendelser til hinanden 
og administrationen. 
 
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. 
 

Runddeling af udkast til høringssvar.  
Unni From: Det er generelt svært at forholde sig til kommissorier, der både er meget 
overordnede og konkrete. Hvis de skal være konkrete, skal de være meget præcise. 
Unni From takkede for input og udsender udkast med kort høringsfrist. 
 
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. 

 
Ang. it didaktisk design: Uddannelsen skal ophænges på vores SN, og der kommer 
forhåbentligt et udkast til en studieordning. 
Det er uafklaret hvilke UFU uddannelsen skal under. Unni From beder CUDIM (som 
har bolden pt.) om en afklaring vedr. UFU og studieordning. 
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Retorik har fået blod på tanden og overvejer en BA (men ikke lige med det samme). 
 
Opfølgning: 

- Få studieordning og afklaring vedr. UFU tilknytning fra CUDIM 
 

 
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. 

  
Det meste lader til at blive godkendt, minus Norrønt som hænger lidt i luften og IMV 
som ikke er færdigt. 
 
Ang. spejlinger: Unni From har fået input fra Torben K. Jensen fra BSS ang. deres 
forløb med spejlinger, som bl.a. går ud på, at man læser hinandens studieordninger 
og stiller ”de dumme spørgsmål” med henblik på, at der kan komme en kvalificeret 
diskussion af studieordningerne og deres kvaliteter. Meget med fokus på processen. 
Opbakning til, at det er værd at prøve, men også spørgsmål til, om der lægges op til 
en større ensretning. Unni From svarede, at der ikke er en underliggende dagsorden 
om større ensretning, det er udelukkende tænkt til inspiration og som en kvalitets-
dagsorden. 
 
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. 
 

Ken Henriksen: Dekanatet har besluttet, at der ikke er dekaner der kommer og siger 
velkommen. I samråd med Niels Lehmann er det besluttet, at der heller ikke bliver en 
fælles institutvelkomst. 
Instituttet har besluttet at give kr. 40,- pr. studerende til morgen i løbet af ugen 
(UFU’er disponerer selv). Dette gælder også tilvalgsstuderende. 
Der skal være en KA-introduktion og den tages som den 13. studieuge som dekanatet 
har besluttet skal være der. KA-introen skal indeholde faglige, sociale og vejled-
ningsmæssige elementer – der er tale om den første reelle uge. 
 
Bl.a. nordisk synes processen har været meget uheldig. Først blev rusugen taget væk 
fra UFU og nu gives den så tilbage – men hvor der så ikke er blevet planlagt så meget 
lokalt i mellemtiden. 
Unni From mente, at det formentligt skyldes, at gæsterne på sidste møde fra InVe gik 
tilbage med beskeden om, at UFU’erne gerne ville have rusugen tilbage. 
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ADS: opklarede at de kr. 10.000,- der er sat i budgettet bruges lokalt af UFU’erne, 
men at de er tænkt til aflønning af cheftutorer. 
Der mangler øjensynligt penge til bus til hyttetur – det forlyder at der var sat penge af 
til dette i et tidligere budget. 
 
Der blev påpeget flere uklarheder, bl.a. er det uklart hvem der har budgettet, udde-
ler/udbetaler pengene og svarer på de spørgsmål som cheftutorerne har. Desuden er 
snitfladerne til studievejledningen omkring etableringen af læsegrupper uklare. Det 
er svært at se hvem der har ansvaret for betaling (og opfølgning på manglende beta-
ling) og differentiering i betaling i forbindelse med til-/fravalg af fx hytteturen. 
 
Unni From foreslog, at der indkaldes til et møde mellem tutorer og InVe til afklaring 
af ovenstående, og hvad der løbende måtte dukke op. Dette møde skal være et andet 
møde den seminardag der er planlagt. 
 
Ken: der kommer en samlet udmelding ang. Rusugen. 
 
UFU’en er ansvarlig for afholdelse af en KA-introuge. Fremover skal vi nok være mere 
på forkant med dette. 
Der er mange forskelligartede erfaringer – fra én dag til en hel uge.  
 
Der er tidligere indsamlet erfaringer fra studierne – men disse er øjensynligt aldrig 
blevet spredt ud. FØLG OP. 
 
Opfølgning: 

- Formidl et møde mellem InVe og tutorer 
 

 
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. 

 
Se referat under pkt. 5 
 
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 

 
Der er ingen formelle forhindringer for at optage prof. BA’er. 
 
Er de nævnte uddannelser stadig indstillede på at optage? 
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De fleste af de oprindeligt spurgte uddannelser er stadig indstillede på at optage stu-
derende med den omtalte professionsbacheloruddannelse, dog var enkelte i tvivl og 
udbad sig betænkningstid. 
 
Opfølgning: 

- Indkald skriftlige svar inden næste møde 
 

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. 
 
Flere vil gerne have både absolutte tal og procenter for alle tallene, samt en ud-
videlse af tallene til at omfatte alle uddannelser. 
 

13.2 Kvote 2-tal 
Bilag 13.2 Kvote 2 ansøgninger 2012 
Ingen kommentarer 
 

13.3 Plagiering og eksamenssnyd 
Bilag 13.3 Folder vedr. eksamenssnyd 
 
Ken Henriksen orienterer om ny procedure. 
Det er nu den nye procedure der gælder og det er vigtigt, at den meldes ud i 
fagmiljøerne. Der har været kommentarer vedr. at indberetter skal deltage i en 
samtale – hvor Ken mener der bør være en vis afstand. 
 

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

UDGÅR 
 
14. Evt. 
- Heriette overtager næstformandstjansen fra Tine pr. nu.  
- Nogen har sendt breve til instituttet vedr. flytninger og problematisering af samme. 
- Hvad er proceduren for revision af HUMfag – den vender tilbage på årshjulet 
- Vi besluttede at de studerende skal sidde i forretningsudvalget i kortere tid – og der-
for skal der vælges nye næste gang. 
- Velkommen til Nikoline Bach Strømholt, som er suppleant for Jeanette Hamer som 
er udtrådt. 


