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Referat 

REFERAT 
 
0. Godkendelse af dagsorden og referat 
Begge dele blev godkendt. 
 
1. Videre diskussion af processen med instituteftersyn i forlængelse af 

rektors udmelding af 15.august 
Diskussionen af eventuelle ændringer i institut- og studienævnsstruktur mv. fortsatte 
i forlængelse af studentermødet lige før studienævnsmødet. Der var uenighed i stu-
dienævnet mht. forholdet mellem centralisering og decentralisering (både hvad angår 
økonomi og beslutningskompetence) og om antallet af UFUer per afdeling. Studie-
nævnet var til gengæld enige om at afgive dette høringssvar: 
 
Studienævnet mener, at det frem for at ændre institut- og/eller studienævnsstruktu-
ren er vigtigere at få en nærmere regulering af UFUerne. Der er behov for, at UFUer-
ne mere konsistent udfylder funktionen som et lokalt og fagnært organ, hvor stude-
rende og VIP mødes for at diskutere faglige forhold og træffe beslutning om dem. 
Derfor bør UFUerne have et klart og ensartet arbejdsgrundlag med beskrivelse af 
UFUets arbejdsopgaver og klare regler for, hvilke beslutninger UFUer kan træffe. Der 
er desuden behov for at rammesætte valg af UFU-medlemmerne og for at beskrive 
deres rettigheder og pligter i forhold til UFUerne. Inkluderet i dette er også en sikring 
af små fags interesserepræsentation i forhold til store fag i samme UFU. Der bør kort 
sagt være en form for standardforretningsorden ligesom til studienævnet. 
 
Studienævnet foreslår, at denne standardforretningsorden besluttes af institutledel-
sen efter indstilling af forslag fra studienævnet. 
 
 
 



 
 

    

Side 2/3 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

 

2. Orientering 
2.1 Orientering fra studieleder: 
a) BSS ønsker af ukendte grunde, at Nobelparkens lokaler deles mellem BSS og Arts. 
Det kan betyde noget for studerendes tilhørsforhold. 
b) Digital eksamen: Første eksamen i det digitale system afvikles ved sommer 2015 og 
implementeres fuldt ud fra vintereksamen 2016-2017. En brugertest havde virket 
problemløst. Det digitale eksamenssystem vil give mulighed for at studerende kan få 
individuel og kollektiv feedback på opgaver. 
c) Fremdriftsreform: Nye studerende er informeret, men der er en opgave med at op-
lyse undervisere (studieleder har informeret per mail) og de allerede indskrevne stu-
derende. VEST planlægger møder på alle fakultetets lokaliteter med efterfølgende vej-
ledningscafe. Fremdriftsreformen vil formentlig kræve en tidligere og bedre eksa-
mensplanlægning, når omprøver vil være obligatoriske. 
 
3. Beslutning vedr. omprøveformer og forvaltning af prøver med un-

dervisningsdeltagelse mv. 
Studienævnet tiltrådte forslaget til regulering af prøver med undervisningsdeltagelse 
og porteføljeopgaver. 
 
4. Studieordningsændringer 
På baggrund af en noget ufuldstændig sagsfremstilling diskuterede studienævnet fa-
kultetets ønske om at undervisnings-/eksamenssproget skulle defineres som ”dansk 
eller engelsk” i studieordningerne for de dansksprogede uddannelser. Forslaget gen-
fremsættes i en tydeligere udformning. 
 
5. Forslag til sommerskole 2015 
Studieleder havde 9. september rundsendt fire forslag til sommerskoler. Følgende 
kurser blev godkendt: 
• Text – Memory – Monument 
• Religious unity and diversity within Hinduism etc. 
• Viking Age Scandinavia 
Det foreslåede kursus “Ethnographic Field School in Mauritius” var der mere skepsis 
over for bl.a. fordi gevinsten forekom beskeden i forhold til den meget store udgift og 
den for faget selv ukendte underviser. Det blev dog godkendt under den forudsæt-
ning, at mindst 2/3 af de 25 deltagere var AU-studerende. 
 
6. Studiemiljøundersøgelse 
Punktet blev af tidnød udsat til næste møde. 
 
7. VIP-medlemmer til workshop om studiemiljø 
Rekrutteringen bliver forsøgt ad andre kanaler, da ingen meldte sig. 
 
8. Eventuelt 
Der var ikke noget til punktet. 
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