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0. Dagsorden og referat blev godkendt.

Carsten Sestoft
Specialkonsulent, ph.d.

1. Orientering
Uddannelseskonsulent Frederik Langkjær overtager fra og med ansøgningsterminen
15. maj 2013 sekretærposten for studienævnets aktivitetskontoudvalg.
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2. Personsager
Ingen sager.
3. Notat om timetal
Studienævnet fandt det vanskeligt at forholde sig til dekanatets notat om timetal for
studieaktivitet, bl.a. fordi det var uklart hvem modtageren er. Der var uenighed om,
hvor vidt der er en sammenhæng mellem nødvendigheden af at synliggøre undervisningen – som studienævnet anerkender – og registreringen af VIP-arbejdstid på den
ene side og nye undervisningsformater på den anden side. De studerende hilste det
velkomment, at der blev fokuseret på nytænkning af undervisningens formater og
former. Studienævnet fandt det problematisk at indregne studieaktiviteten i bachelorprojektsemesteret og kandidatuddannelsernes tredje semester med projektorienteret forløb (feltarbejde) på linje med de øvrige semestre. Endelig lagde studienævnet
vægt på, at proceduren for ansøgninger til studieaktivitetspuljen skulle være rummelig og enkel.
4. Profilfag
Studienævnet diskuterede i forlængelse af evalueringen af efterårets profilfag, hvordan der kunne etableres fagligt medejerskab til profilfagene.
5. Kvalitetspolitik i høring
Studienævnet havde ikke nogen kommentarer.
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6. Godkendelse af studieordninger
Tre studieordninger for kandidatuddannelser, som AU søger nyakkrediterede, blev
godkendt af studienævnet med nogle bemærkninger:
a) Sydasienstudier: Godkendt med forbehold for inkonsistens mellem tekst og skematisk oversigt i det fremlagte papir.
b) Scandinavian Culture and Society: Godkendt med forbehold for nogle udeståedne
detaljer vedr. praktik/teori.
c) Sustainable Heritage Management: Godkendt med forbehold for, at studieordningen var overdrevent detaljeret, og for at kravene til disciplinen ’Kulturarvsmanagement’ var for omfattende, ligesom dens titel burde adskille sig tydeligere fra uddannelsens. Studienævnet ville desuden undersøge, om det skulle være muligt at genetablere valgmuligheden i disciplinen ’Kulturarv i praksis’.
Overordnet fandt studienævnet, at processen med disse kandidatuddannelser til nyakkreditering havde været uklar og uhensigtsmæssig på grund af manglende orientering og inddragelse af uddannelsesledere, studienævn og administration.
7. Retningslinje for forhåndsvurdering af optagelsesgrundlag
Studienævnet vedtog, at der ikke foretages forhåndsvurdering af, om en bacheloruddannelse opfylder adgangskravene til en kandidatuddannelse: Det vurderes kun konkret, individuelt og forpligtende, når der søges om optagelse.
8. Eventuelt
Ikke noget afgørende til punktet.

