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Konstituerende møde i studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund 
Onsdag 14. januar 2015  
 
Til stede: Thomas Schwarz Wentzer, Kirstine Nielsen, Line Vestergaard, Peter Bugge, 
Claus Møller Jørgensen, Lene Kühle, Morten Haugaard Jeppesen, Jens Seeberg, Kirstine 
Pedersen, Rikke Skjoldborg Rode, Ida Møller, Lars Lodberg, Lieve Vermeulen, Jens The-
strup Toft, Nicolai Sørensen, Kim Jessen, Liselotte Malmgart, Peter Thuborg, Carsten 
Sestoft (referent) 
Afbud: Anemone Platz, Felix Riede, Alina Løbner 

Referat 

REFERAT 
 
1. Orientering om studienævnets arbejde ved formanden 
Den afgående studienævnsformand orienterede om studienævnets arbejde inden for 
universitetslovens rammer og arbejdsdelingen i forhold til studieleder og UFUer. På 
forespørgsel blev det oplyst, at AULA forventes at være i brug på AU til marts 2016; 
ind til videre fortsætter studienævnet derfor med at bruge AULA til bilagsdeling. 
 
2. Runde for nye og gamle studenterstudienævnsmedlemmer: arbejdet i 
studienævnet set fra de studerendes perspektiv – håb og erfaringer 
Nye og gamle studenterstudienævnsmedlemmer var enige om, at det var både spæn-
dende og arbejdskrævende at være medlem af studienævnet. Det var godt at kunne 
være noget for medstuderende og få en bredere indsigt i studienævnets mange fag. Og 
det var vigtigt at have denne vej til indflydelse på og indsigt i de mange politiske for-
andringer – især dimensionering og fremdriftsreform – som universitetet er under-
kastet for tiden. De nyvalgte medlemmer så frem til arbejdet i det kommende studie-
nævnsår. 
 
3. Valg af formand blandt VIP-medlemmer 
Lene Kühle blev valgt som formand og Thomas Schwarz Wentzer som stedfortræder. 
 
4. Valg af næstformand blandt nyvalgte studerende 
Ida Møller blev valgt som næstformand med Jens Toft som alternerende medlem af 
studienævnets forretningsudvalg. 
 
5. Nedsættelse af forretningsudvalg 
Det blev besluttet, at forretningsudvalget fortsætter i dets hidtidige form med for-
mand og næstformand (afløst hver anden gang, jf. punkt 4) som medlemmer og med 
et ugentligt møde af en times varighed. 
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6. Eventuelt 
Da der indledningsvis var lidt tid til overs, inden det afgående studienævns sidste 
møde, orienterede studieleder om to ting: 
1) Fakultetsledelsen uddannelseseftersyn: Et papir om sagen havde været diskuteret 
af Akademisk Råd 13. januar 2015 og ville i forlængelse deraf blive justeret, men tids-
planen forventes at holde – hvilket vil sige, at det afgørende er et møde 3.-4. marts. 
Det forbliver dog ret uklart, hvad der skal diskuteres; det kan både læses som en spa-
re- og nedlæggelsesmanøvre og som en mulighed for offensivt at tage nye uddannel-
sesinitiativer. 
2) Fakultetsledelsen har vedtaget en maksimal studietid på 4 år på bacheloruddan-
nelser og 3 år på kandidatuddannelser. Der er ikke truffet beslutning om, hvordan 
maksimal studietid indføres for allerede indskrevne studerende. Fakultetsledelsen 
har desuden besluttet en maksimal inaktivitetsperiode på 1½ år. Studienævnet kan 
dispensere fra disse frister, hvis der er usædvanlige forhold. 
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