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Ordinært studienævnsmøde 2014-5 
Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund 
den 14. maj 2014 kl. 13.00-16.00 i lokale 1461-516 
 
Til stede: Morten Haugaard Jeppesen, Lieve Vermeulen, Eva Iversen, Kirstine 
Nielsen, Claus Møller Jørgensen, Peter Bugge, Lene Kühle, Anemone Platz, Line 
Vestergaard, Lars Lodberg, Ole Høiris, Liselotte Malmgart, Frederik Langkjær, 
Kim Jessen, Mette Fristrup, Lena Pradhan, Ditte Kleif, Ida Møller, Carsten 
Sestoft (referent) 
Afbud: Mette Svart Kristiansen, Mads Dahl Thomsen 
 

REFERAT 

REFERAT 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat 
Punkt 2 blev udsat til sidst på mødet, idet studieleder pga. møde med dekanatet først 
kom lidt senere. Referatet blev godkendt med spørgsmål til videre proces for diskus-
sionen om specialefrister: IKS har ikke besluttet noget, og IÆK-studienævnet er ikke 
indstillet på at gå ind i diskussionen pt. 
 
3. De studerendes punkt 
Pga. optagethed af eksamen havde studienævnets studerende ikke nogen hastende 
emner.  
 
4. Personsag 
Studienævnet imødekom den konkrete ansøgning om dispensation for adgangskravet 
til bachelortilvalg ud fra en faglig vurdering og de usædvanlige forhold i sagen, men 
ønskede ikke at fastsætte en retningslinje for denne type dispensation, før spørgsmå-
let om konsekvenser for studerende med 30 ECTS propædeutik var nærmere belyst. 
Studerende med 60 ECTS propædeutik eller uden propædeutik får som hovedregel 
ikke dispensation fra 60 ECTS-kravet. 
 
5. Nedsættelse af kvote 2-udvalg 
Studienævnet vedtog, at forretningsudvalget på vegne af nævnets fag kunne tage stil-
ling til de få ansøgere, som mangler en eller flere karakterer i det såkaldte kvote 2-
snit og derfor skal indplaceres med håndkraft i karakterrækken. 
 
6. PC-retningslinjer ved forberedelse 
Studienævnet tiltrådte den fremlagte retningslinje for PC ved prøver, men fandt det 
overflødigt med forbudet mod internetadgang, da det dels ikke var noget fagligt pro-
blem, dels ikke fremgår af AU’s regler af 1. februar 2011 om brug af pc ved prøver, 
men kun af den dertil knyttede vejledning og specifikt i forbindelse med stedprøver. 
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Rent teknisk giver det heller ikke længere særlig meget mening at skelne mellem, 
hvad der ligger i skyen eller på harddisken. 
 
7. Eventuelt 
Der var ikke noget til punktet. 
 
2. Orientering 
2.1 Studienævnssekretæren orienterede om  
 Afskaffelse af muligheden for individuelt tilrettelagte tilvalg (ITT) fra og med 

studieåret 2015-2016: Sidste ansøgningsfrist bliver formentlig 31. august 2014 til 
studieåret 2014-15. Derefter accepteres sandsynligvis kun endelige godkendelse 
af forhåndsgodkendte ITT eller ændringer i allerede godkendte eller forhånds-
godkendte ITTer. Studienævnet fandt, at dette nedsatte fleksibiliteten for de stu-
derende, men da det også forsinker studerende og gør det umuligt for universite-
tet at overholde pligten til at sikre tilmelding, når fremdriftsreformen træder i 
kraft, er der ikke så meget valg. Studienævnsformanden mente, at det var en god 
lejlighed til et kritisk gennemsyn af det eksisterende tilvalgsudbud, idet noget af 
den efterlyste fleksibilitet måske kan indløses med nye bachelortilvalg. 
Forhåndsgodkendelse af merit til eksisterende tilvalg er fremdeles mulig, og der 
vil blive udbudt en udlandsmulighed på 6. semester. 

 Lukning af studieordninger før 2010. Studienævnet havde ingen kommentarer. 
Begge dele mangler endeligt grønt lys fra dekanatet. 
 
2.2 Studieleder forelagde følgende punkter for studienævnet: 
 Fredagsbar, nye regler: Det viser sig, at omkostningerne ved vægterfunktionen er 

noget mindre end først antaget, i hvert fald når et større antal fredagsbarer har 
åbent samtidig. Prisen kan dog give problemer, når udgiften skal afholdes af kun 
én semesterstartsfest. Og det forekommer problematisk, at det er uklart, hvad 
man betaler for, idet ingen har set vægterne eller synes at vide, hvad man kan 
bruge dem til. De studerende fandt forhandlingsforløbet med universitetsledel-
sen problematisk, fordi der blev opstillet pludselige deadlines, som de studerende 
midt i eksamenstiden havde svært ved at overholde. 

 Ministeriets rapport om inddragelse og medbestemmelse på universiteterne blev 
offentliggjort 13. maj 2014 – se 
http://ufm.dk/publikationer/2014/medbestemmelse-og-medinddragelse-pa-
universiteterne 

 Dekanatets studiestartspolitik blev rundsendt til uddannelseslederne umiddel-
bart før studienænsmødet. Studieleder uddelegerer med glæde ansvaret for den 
samlede rusintro til uddannelseslederne, som kan forelægge politikken til diskus-
sion i UFUerne. 

 Blackboard: Underviserne kan tilmelde sig kurser nu, men der holdes ikke kurser 
for studerende. Det skønnes heller ikke at være nødvendigt efter de indledende 
erfaringer, og AU Library tilbyder en kort introduktion for studerende i forbin-

http://ufm.dk/publikationer/2014/medbestemmelse-og-medinddragelse-pa-universiteterne
http://ufm.dk/publikationer/2014/medbestemmelse-og-medinddragelse-pa-universiteterne
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delse med kandidatintro. Læs mere: 
http://bbsupport.au.dk/medarbejdere/kurser-i-blackboard/arts/  

 Studieleder og uddannelseskonsulent er i gang med at samle op på samarbejdsaf-
taler om undervisning med de 10-11 andre institutter på AU, som IKS leverer el-
ler får undervisning fra, herunder at skriftliggøre dem og sikre en klar ansvars-
fordeling.  

 Forslag til sommerskole 2015 blev efterlyst – og herunder stillede studieleder 
spørgsmålet om sommerskolers funktion under fremdriftsreformen: Kan de fak-
tisk bruges til at indhente forsinkelser? Godkendelse af sommerskoler uddelege-
res til studienævnets forretningsudvalg. 

 Studieleder og isntitutleder havde diskuteret det projekt for bæredygtige studie-
ordninger, som IÆK-studienævnet pt. er i gang med. Ny studiestruktur afventes, 
men fagene kan begynde at overveje, hvordan ressourcerne bruges bedst, fx evd 
samlæsning, overførsel af ressourcer fra eksamen til undervisning, større modu-
ler som giver bedre gennemførelse, eller tilrettelæggelse af sammenhæng mellem 
semestre som antroplogis arbejde med sammenhængen mellem tredje og fjerde 
semester på antropologis kandidatuddanenlse. 

 Undervisningstilmeldinger til HUMfag og profilfag ser bedre ud end sidste år ef-
ter udløbet af tilmeldignsfristen 10. maj. Der træffes beslutning om oprettelse af 
hold dagen efter studienævnsmødet. 

 Brasiliansk flytter studienævn fra IÆK til IKS: De praktiske forhold i den forbin-
delse varetages af studieadministrationen, hvis ledere er orienteret. 
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