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1. Godkendelse af dagsorden og referat af seneste møde
Dagsorden godkendt.
Bilagene ønskes fremover nummereret i en header.
Ad. pkt.2
Der ønskes en udmelding mht. timeregnskabet for SMU-projekterne. KH afventer dekanatets
ønsker til detaljegraden i afrapporteringen og vender tilbage.
Ad. pkt.6
JP har sendt sit udkast til manchet Leo Normann, men har ikke hørt mere til det.
JP rykker for et svar.
Ad. pkt. 7
Uddannelseslederne efterspørger en manchet til indhentning af Summer University udbuddet
2013. KH sender det hurtigst muligt ud.
Ad. pkt.9.3
Note til referatet ønskes tilføjet: ”På baggrund af nye opgørelser af STÅ-fordelingen mellem IKS og
IÆK skal IÆK alligevel ikke udbyde flere HUM- og Profilfag”.
Ad. pkt. 7
”Problem” rettes til ”en ekstraordinær indsats”, da det er en anden type forløb, som bl.a. kræver
udviklingstimer.

2. Årshjul for Studienævnet
Der blev uddelt et midlertidigt, generisk årshjul for studienævnet – dog er det ikke tilpasset alle de
øvrige instanser på Administrations Center ARTS. Årshjulet opdateres derfor og uddeles senere.
En fælles dokumentsamling blev efterlyst. Da der i disse uger opbygges et ”intranet” for vigtige
links og oplysninger til VIP og uddannelsesledere, vil det blive en del af dette projekt.

3. Aftagerpaneler
Eventuelle rettelser kan sendes til KL.
Der gøres opmærksom på, at der er tale om en prioriteret liste, og at det kun er i tilfælde af frafald,
at flere personer end de to kontaktes. Dette vil naturligvis ske kronologisk.
4. Kursusudbud og eksamensplanlægning
Oversigten over de engelsksprogede udbud er ment som vidensdeling. Evt. tilføjelser sendes til KL.
Oversigten vil bl.a. blive sendt til vores internationale koordinatorer, INVE, IC og andre relevante
personer/instanser.
Det blev besluttet at udvide listen med udbud på andre fremmedsprog – fx fransk, spansk, tysk.
Eksamensplanlægning:
IÆK overholder de fælles datoer, men informationerne om disse datoer er ikke meldt ud på ACA.
Fx kendte eksamensplanlæggeren på Nordisk dem ikke.
Uddannelsesudvalg ARTS bør tage det op. KH får det på dagsordenen, så det kan blive
implementeret i den nye organisation.
Det blev i øvrigt pointeret, at de mange studerende, som tager til udlandet i 3. og 6. semester ikke
registreres. Herved kan man ikke tage hensyn til dem i eksamensplanlægningen.
5. Studieordningsrevisioner
Bilag 5.2 - Tysk
Det blev diskuteret, om det er lovligt at dele eksamen op i to enkeltdele.
Delprøver eksisterer allerede i praksis i sprogfag, som aflægges på forskellige tidpunkter af
semestret. Og som eksamensform eksisterer formen allerede på engelsk, hvorfor forslaget sendes
videre til godkendelse.
KH husker på, at det kan fremme processen at redegøre for, om den er økonomisk neutral.
JP sender formuleringen fra engelsk til SH.
Bilag 5.3 – Italiensk
Godkendt
Bilag 5.4 – Brasilianske studier
SN ønsker at bakke op om de studerende, der ønsker at rejse ud i profilfagssemestret og læse
fagene ude. Merit- og dispensationsregler herfor kan udfærdiges af SN.
SH laver en udbygget beskrivelse til det videre forløb og er opmærksom på, at portugisisk nu er et
gymnasiesprog, hvorfor der kan komme krav til uddannelsen.
Bilag 5.7 og 5.8 - Lektiologi
Da der er tale om en ny studieordning, som skal gælde allerede for foråret, skal der hurtigst muligt
findes en løsning! PB har kontaktet Leo Normann, men kontakter ham igen og sætter UF og KL cc
på mailen.
Vigtigheden i at være obs på arbejdsbyrden/ECTS blev i øvrigt pointeret.
IUP arbejder ikke direkte med dette område, men bør som minimum vide, at vi tager fat på dette
fagområde. Bred enighed om, at der er behov for udbuddet i Aarhus, hvorfor lokationen er et vigtigt
argument. KH vender det med IUP og institutledelsen.

6. Udvekslingsstuderendes mulighed for at afvikle beståede/ikke-beståede eksaminer
som graduerede
Diskussion omkring begrundelsen fra UJS. Man kunne også vende det på hovedet; At det netop er
forskelsbehandling, hvis der IKKE gøres forskel, da de internationale studerende som
udgangspunkt står dårligere stillede end de danske.
Der blev gjort opmærksom på, at ingen universiteter kan kræve karakterer – men at man netop
læse på gæsteuniversitets præmisser. Vi bør derfor lukke for denne ekstraservice.
Et argument i denne retning er også, at der er alignment mel. undervisning og eksamensformen.
På det gamle IMV anvendte de ”dobbelt ophæng”, ved også at udbyde disciplinen som et gradueret
valgfag evt. i en anden SO.
Denne praksis burde komme omkr. Uddannelsesudvalg ARTS, hvis vi ønsker at anvende det.
Studienævnet vælger på baggrund af diskussionen ikke at gå videre med specielle tiltag for disse
studerende, da det dels vil kræve for meget arbejde for for få studerende, dels vil kunne afhjælpes
ved bedre information og det faktum, at problemet sikkert løser sig over tid, når vi tilbyder flere og
flere discipliner på fremmedsprog.
7. Progressionsreglerne i forbindelse med profilfagene
Punktet er opstået på baggrund af en FU-afgørelse. Er det hensigtsmæssigt, at vi opretholder kravet
til beståede 30 ECTS for at kunne gå i gang med profilfagene, hvis vi alligevel dispenserer fra
reglen?
Ud over, at det ligger i profilfagene, at man skal kunne reflektere over egen faglighed (hvilket ikke
giver mening på 1. sem.) blev det pointeret, at den oprindelige tanke – ud over det faglige, også var
at styrke fællesforløb – studiemiljø – holdfornemmelse etc. Flere mener, at det vil være synd at give
afkald på.
Modargumentet var, at alle de studerende med KA-tilvalg alligevel kun har 15 ECTS på deres
hovedfag, inden de når til profilfagene – hvad er det for en faglighed vi taler om?
MEN de skæve studerende får et problem – og dem får vi flere og flere af. Her kommer vi til at
slække på kravene via dispensationer.
Det blev besluttet, at lade profilfagene køre som minimum to gange, inden vi ændrer dem, og lade
enkeltsager gå gennem FU, så færrest muligt studerende kommer i klemme.
IKS orienteres om denne beslutning.
8. Ensartet håndtering af profilfagsstuderende, der ikke følger undervisningen
SN besluttede ligeledes at imødekomme individuel behandling af de sager, som måtte dukke op.
9. Orienteringer
9.1 Vores indstilling til dekanatet om forbedring ift. studiestart er blevet modtaget af som sober og
konstruktiv input og er bragt videre i systemet.
9.2 Status på SMU: KH vil igen kraftigt italesætte, at det kommer for sent og dermed vanskelligt
kan inkorporeres i de faglige forløb, hvilket er utilfredsstillende.
9.3 Procedure for ændringer i forbindelse med Profil- og HUM-fag
SN indstiller sine ønsker til Uddannelsesudvalg ARTS, som endeligt godkender.

Køreplan blev delt ud til godkendelse og sendes desuden ud i skriftlig høring.
KH opfordrer til, at studerende også deltager i processen og kommer med forslag.
IÆK skal på baggrund af STÅ-beregninger udbyde 65% ud af de omkr. 32 HUM-fag. I praksis
betyder det, at vi (mod først forventet) skal udbyde nogenlunde det samme antal HUM- g
PROFILfag som i år.
9.4 Bekendtgørelseskrav til kandidatspecialer
Dokument med almene regler/love vedr. speciale uddelt.
9.5 Akkrediteringsrunde 2013-16
Planen for fremtidige akkrediteringer uddelt til almen orientering.
I sommeren 2013 besluttes det, om vi går over til Institut-akkrediteringer. Det vil i så fald først
ske i 2017 eller senere, hvorfor det næppe vil få indflydelse på rundsendte plan.
EVT.
a. Studienævnsformanden indkaldte afslutningsvist gode idéer og bud på, hvordan vi fasciliterer
det kommende tema: Rekruttering af 4+4.
Alle opfordres til at sende ideer og ønsker til UF.
Statisk og oversigter på området blev efterlyst. Ønsket bringes videre til forskningsrådgiver
Katrine Solvang.
b. De studerende oplever cykelproblemer, manglende plads og cykler der bliver ødelagt,
i Nobelparken. KH bringer det videre.
c. De studerende på Lingvistik mangler lokaler til julefrokost, som nu ikke må afholdes i
fredagsbaren
d. Mail fra Claus Bossen ang. formen på SN-referaterne: Forslag om ikke at angive navne i
referater – bla. med det formål at komme til at fremstå som et mere samlet nævn, og for ikke at
lukke ned for diskussioner og alternative holdninger.
Bred enighed – og ønsket hermed imødekommet.

