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Ordinært studienævnsmøde 2015-9 den 7. oktober 2015 kl. 14.00-16.00
Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund
Lokale 4206-125

Referat

Til stede: Lene Kühle, Karen Gram-Skjoldager, Thomas Schwarz Wentzer, Kirstine Pedersen, Ida Møller, Rikke Rode, Kirstine Nielsen, Katrine Mandrup Back, Jens Thestrup
Toft, Peter Thuborg, Sidsel Høite Fabricius, Johanne Gregor Nielsen, Kim Behrens Jessen (referent)
Fraværende m. afbud: Christina Fiig, Anemone Platz, Felix Riede, Jens Seeberg, Alina Løbner, Nicolai Sørensen, Liselotte Malmgart

DAGSORDEN
0. Godkendelse af dagsorden og referat
Dagsorden og referat blev godkendt.

Orienteringspunkter
1. Orientering
1.1
Orientering fra studieleder (v. Peter Thuborg)
Der var udsendt skriftligt materiale om afholdelse af Valg ved AU. Valgliste skal være
indsendt senest d. 6. nov. kl. 12.00.
Niels Lehmann er konstitueret som ny prodekan.
Arbejdsgruppen om specialer har haft første møde og der arbejdes med forskellige
modeller for både ECTS-vægtning og tidsudstræk. Arbejdsgruppen har efterspurgt
tilbagemeldinger på forskellige typer af specialevejledning (ikke 1:1 vejledning, men
f.eks. gruppevejledning, før start vejledning mv.). Tilbagemelding skal ske senest d.
19. okt.
Der arbejdes med timeregistreringssystem for VIP arbejdstid. Næste skridt er at få
registreret de studerendes antal undervisningstimer.
Et nyt evalueringsværktøj i Blackboard er under udarbejdelse. Der arbejdes med
sprøgsmål på AU niveau, på Arts niveau og på fagniveau. Studienævnet vil blive bedt
om at tage stilling til spørgsmålenes udformning. Punktet vil derfor komme på et senere møde alt efter hvornår der er noget konkret klar. Pt. arbejdes der mod at have
det første klar til F16, hvorfor det måske skal behandles på december mødet.
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1.2

Orientering fra studienævnsformanden

Elitespor
Selvom der mangler konkrete udmeldinger fra ministeriet tyder alt på, at der bliver
mulighed for Elitespor.
Foreløbig er der overvejet om elitesporet kunne udformes som:
• Forløb på et højere fagligt niveau (f.eks. tættere integrering med forskning, elite
HUM-fags forløb mv.)
• mulighed for at tage ekstra fag (enten ekstra ECTS pr. semester eller fag som bare ligger ud over uddannelsens ramme)
• mulighed for at tage ekstra fag uden for kernefagligheden
• Særlige forløb på f.eks. AU Summer University
• Eksamensbevis med udmærkelse
Optagelse på elitespor har været overvejet allerede at kunne være fra 3. sem. på BA.
Udvælgelseskriterier kunne være karakterkrav, personlig samtale eller efter eget valg.
Indskrivning til elitespor vil (måske) give automatisk adgang til 4+4, dog uden sikkerhed for finansiering i den forbindelse. Hvis de studerende går ud af elitesporet kan
de ikke komme ind igen.
Elitespor er et klart ønske fra dekanen, som derfor har fremsat et ønske om at få tilbagemeldinger fra de studerende. De studerende kunne oplyse at punktet er på dagsorden til Artsrådsmødet d. 22. oktober, hvor der vil komme en større samlet tilbagemelding. På studienævnsmødet kunne studenterrepræsentanterne allerede komme
med nedenstående tilbagemeldinger fra fagmiljøerne:
• Som udgangspunkt er de studerende positive overfor elitespor, men der er bekymring for, at det kan føre til en opdeling i dem, der er en del af elitesporet og
resten – især hvis det kommer til at trække ressourcer fra de sidste.
• De studerende ønsker at det er dem selv der tilvælger elitespor – ikke at der udvælges efter prikkemetoden eller karakterer
• Der skal være mulighed for at kunne komme på elitespor løbende gennem studiet.
• Udlandsophold tæller ikke som afbrydelse af elitespor.
Arts uddannelsesdag d. 26. oktober
Planlægningen af uddannelsesdagen har haltet og der vil derfor snart blive sendt mail
ud for at afklare hvor stort fremmødet kan blive. Hvis der er for få tilmeldinger vil
uddannelsesdagen blive udskudt.
Studiestartsprøve
Der er udsendt notat til uddannelsesudvalget på Arts om resultatet af studiestartsprøverne. Notatet blev rundsendt og drøftet på mødet. Der blev efterlyst, at der af notatet havde fremgået, hvilken form studiestartsprøven havde på de enkelte faglighe-
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der for at se om der kunne være en sammenhæng mellem form på prøven og antal af
studerende, der ikke kunne bestå prøven.
Tal for antal forsøg på Specialer på IKS
På studienævnsmødet d. 9. september (pkt. 5) blev der efterspurgt tal for antal forsøg
brugt på specialet på IKS. Pr. 1.10.2015 er der trukket nye tal og oversigten for 2014
0g 2015 ser ud som følger:

Side 3/7

AARHUS
UNIVERSITET
ARTS

Side 4/7

Tallene forklarer til dels hvorfor ikke alle fag havde de samme udfordringer omkring
tillægsspørgsmål ved forsøg ud over 1. forsøg. Tallene skal dog ses i lyset af at nogle
fag har kørt med faste tilmeldingsperioder og automatisk tilmelding til 2. og 3. forsøg,
hvilket først i år er blevet udbredt til alle fag. Effekten af dette vil først tydeligt kunne
ses til næste år.
Studienævnet mente, at tallene var så interessante, at de udsendes til behandling i de
enkelte UN.
LUISS-aftale
Internationale Studier er ved at udvikle et samarbejde med Libeta Università Internationale delgi Studi Sociali Guido Carli (LUISS) i Rom, hvor udvalgte studerende skal
læse første år i Aarhus og andet år i Rom. Samarbejdet skal munde ud i en Double
Degree, dvs. eksamensbevis fra begge institutioner. Der er dog en hel del uafklarede
administrative spørgsmål, og initiativet er heller ikke indgået i fakultetets prioritering
af uddannelsestiltag. Aftalen vil derfor først blive forelagt studienævnet på et senere
tidspunkt.
Ekstraordinært studienævnsmøde d. 18. november
Mødet er placeret oven i et kursus for afdelingslederne. Det blev derfor forespurgt,
hvilke studieordningsændringer der forventes fre afdelingerne for at vurdere om mødet kunne aflyses. Der ser ud til at komme følgende ændringer/nye studieordninger:
•
•
•

Antropologi: Ny KA
AFI: meget få ændringer
Arkæologi: få eksamensformer eller en ny samlet BA (afventer akkreditering)
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•
•
•

GS: Ny BA i kinastudier
HIST og KLS: Få eksamensformer
RV og AIS: Ny KA i AIS

Omfanget blev derfor ikke anset for at være større end at det kan behandles på mødet
d. 11. november evt. ved en udvidelse af dette. Det ekstraordniære møde d. 18. november blev derfor aflyst.

1.3

Orientering fra vejledningen (VEST)

Kommende arrangementer:
• Studiepraktik onsdag-fredag i uge 43 for 750 gymnasieelever. En del af disse
overnatter i Nobelparken. Der vil derfor være ekstra pres på bl.a. lokaler og kantine, hvilket der er blevet gjort opmærksom på.
• Positiv stresshåndtering på studiet: 20. oktober
• Introduktion til mindfulness: 29. oktober
• Tag hånd om din eksamensnervøsitet: 10. november

2. De studerendes punkt
Der blev efterspurgt status på opfølgning fra sidste møde (9/9) pkt. 2, om mulig dispensation fra tilmeldingskravet begrundet i studenterpolitisk arbejde. Afgørelsen fra
BSS med imødekommelse af ansøgning om nedskrivning til 20 ECTS blevet fremsendt. Studienævnsformandsskabet går videre med sagen, som der kommer en opfølgning på senest på novembermødet.

Beslutningspunkter
3. Personsager
Der var ikke fremsendt sager.

Drøftelsespunkter
4. Evaluering af RUS-ugen
Der var generelt stor tilfredshed med RUS-ugerne. Nogle fag har desværre ikke fået
evalueret og svarprocenten har generelt været meget svingende.
På mødet blev der drøftet hvad der kan forbedres. Der var enighed om at evalueringen først bør ske i ugen efter RUS-ugen, så alle elementer af RUS-ugen kan indgå.
Evalueringen bør ske i forbindelse med et undervisningsforløb, hvor der gives tid til
besvarelse, og at ansvaret ligger hos faglæreren. Et punkt der med fordel kan forbedres til næste år er en forbedret introduktion til IT systemer inkl. REF-works, digital
eksamen ol.
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5. Drøftelse af Katalog om prøveformer
Katalog om prøveformer har været behandlet i UN. Ikke alle UN har kunne behandle
kataloget fyldestgørende, da det først meget sent forelå i en engelsk version (i uddrag). Det har været uklart hvem målgruppen for kataloget var, og ligeledes har det
været uklart hvilken status høringen havde. Det har derfor været vanskeligt at afgive
noget egentligt høringssvar.
Kataloget bærer ikke præg af at komme med nogle klare anbefalinger, hvilket både
ses som en styrke og en svaghed. De fleste UN har derfor anset kataloget for at være
en nyttig kortlægning af forskellige eksamensformer og deres fordele og ulemper. Flere UN mener der er prøveformer som mangler. Der var i øvrigt udbredt skepsis mod
brugen af elektroniske eksamener (SKYPE), som især de studerende mente kun skulle anvendes i særlige tilfælde. Et enkelt UN har prøvet at anvende kataloget i forbindelse med studieordningsrevisionsarbejdet, hvilket det egnede sig glimrende til.
Studienævnet kunne derfor opsummere drøftelsen således:
• Studienævnet anser kataloget for en nyttig kortlægning af en lang række eksamensformer men bemærker også, at der mangler enkelte eksamensformer, hvorfor kataloget ikke kan opfattes som en endelig liste over mulige eksamensformer.
• Kataloget vil kunne være et meget anvendeligt redskab i kommende studieordningsrevisioner.
• Brugen af elektroniske eksamener via f.eks. SKYPE bør kun anvendes i særlige
tilfælde og ikke udbredes til almindelige eksamener.
6.

Drøftelse af fremtidig behandling af rapporter fra fakultets arbejdsgrupper
Tidsplanen for hele processen er meget stram og en evt. behandling af rapporterne i
UN vil i høj grad afhænge af, hvornår de enkelte rapporter udsendes (i en dansk og
engelsk version). I forhold til den udmeldte tidsplan besluttede studienævnet følgende tidsplan for behandling af de enkelte rapporter:

Arbejdsgruppe
Lokaler
Sidefag
Tilvalg
Studieordninger
Specialer

Deadline
1. okt.
1. okt.
1. nov.
1. nov.
15. nov.

Til behandling i UN
Oktobermøder
Oktobermøder
Novembermøder
Novembermøder
Novembermøder

Til behandling i SN
11. November
11. November
9. December
9. December
9. December

Studienævnet besluttede, at de kommende rapporter fra arbejdsgrupperne kun vil
blive sendt til behandling i UN, hvis de er udsendt tidsnok og hvis de af studienævnet
vurderes at være egnede til det. I modsat fald vil behandlingen kun ske i studienævnet.
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7.

Eventuelt

Der blev igen gjort opmærksom på at valglister skal indsendes senest 6. nov. kl.
12.00.
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