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REFERAT 
 
0. Dagsorden og referat blev godkendt 
 
1. Orientering og opfølgning 
Studieleder Liselotte Malmgart: 
 AUs nye learning management system (LMS) er Blackboard, som bruges på IUP. 

Det tages i brug fra 1. september 2013. DigEx-systemet (digital eksamen) skal i li-
citation, inden det indføres endeligt, men det er sikkert, at digital eksamen er 
fremtiden. 

 Aftagerpanel: Der var to ændringer til den af uddannelseskonsulent Marlene ud-
sendte oversigt over studienævnets nye aftagerpanel. Studieleder foreslår, at de 
relevante dele af aftagerpanelet mødes med den enkelte UFU en gang årligt ud 
over det årlige fælles møde for hele aftagerpanelet. 

 Rammesatte studieaktiviteter: Fra efterårets pulje var der 3.000 kr. til overs, som 
studieleder foreslog at give til det studenterinitierede tværfaglige projekt ”Inspi-
rer, lær, del” (ILD) – studienævnet tilsluttede sig ideen. 

 HUM-fag: Studieleder fremlagde en statistik over HUM-fagenes studerende og 
deres fordeling på studienævn: IKS’ HUM-fag har tiltrukket ca. 35 % af de stude-
rende, mens IÆK har de resterende 65 %. HUM-fagene behandles på næste stu-
dienævnsmøde, og det bør overvejes at gentage de populære af dem; der bør være 
i størrelsesordenen 11 udbud fra IKS. En kort diskussion afdækkede, at forløb 
med mange undervisere krævede særligt meget koordinering for at lykkes. 

 Profilfag: En tilsvarende opgørelse over fordelingen af studerende på profilfag af-
venter, at eksamenstilmelding er fuldført. 

 Nyt fra uddannelsesudvalget (seneste møde 4.-5. oktober): 
 Akkreditering: Det forventes, at der overgås til institutionsakkreditering i lø-

bet af 3-5 år, men det kræver en gennemarbejdet kvalitetspolitik på universi-
tetet. Studienævnsformanden bemærkede, at den udmeldte turnus til 2016 
(fremsendt til studienævnsmødet til orientering) ikke forsvandt af den 
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grund, og at det i øvrigt pt. er Rigsrevisionen, som er mest opmærksom på 
transparens i forhold til uddannelser.  

 Minimumstimetal: Dekanatet har meldt 12 timers undervisning i 14 uger ud 
som standard på bacheloruddannelser – nuværende er 10,8 timer (inkl. vej-
ledning), så der er ikke så langt igen.  

 De studerende blev mindet om det forestående studienævnsvalg, som også frem-
går af UNIvers. 

 
Orientering fra studieadministration 
 Information og Vejledning (INVE) flytter en etage ned. 
 Afsnit for Studienævnsbetjening er kriseramt pt., med sygemeldt leder, flere op-

gaver og nogle vigtige medarbejdere, som har fået andet job. 
 
2. Runde for studerende 
Det generelle indtryk var, at semesterstartens lokalerod stadig har efterdønninger, og 
at fejlindskrivninger på kandidatuddannelser i nogen grad er løst (eller på vej til at 
blive det), men at tingene ellers – på mere eller mindre mirakuløs vis – fungerer. De 
studerende fandt, at det var et uheldigt signal over for studenterpolitik, at onsdag ef-
termiddag ikke var friholdt fra DVIP- og instruktorundervisning. Fra antropologi for-
lød det, at arbejdsbyrden var skævt fordelt på både 1. semester og 2. semester af 
BA’en. 
 
3. Sager 
Der var ingen sager på mødet. 
 
4. Ny linje i Visuel antropologi 
Studienævnet godkendte en ny linje i Visuel antropologi på antropologis kandidatud-
dannelse, dog med den præcisering, som ikke fremgik af det fremsendte prospekt, at 
3. semester også skal rumme mulighed for profilfag og udlandsophold.  
 
5. Studienævnets aktivitetskonto 
1) Studienævnet imødekom Marianne Fibigers ansøgning om 25.000 kr. til en eks-
kursion til Allahabad. En betingelse var dog, at der udover studerende fra religionsvi-
denskab var plads til studerende fra Sydasienstudier, antropologi og andre muligt re-
levante fag i et rimeligt omfang. 
2) Studienævnet tiltrådte endvidere, at de resterende 150.000 kr. på studienævnets 
aktivitetskonto for 2013 forvaltes af et forretningsudvalg med Lene Kühle, Tine Roe-
sen, Freja Asmussen og Øjvind Arnfred som medlemmer og uddannelseskonsulent 
Marlene som sekretær; studentermedlemmerne udskiftes muligvis efter valget til 
studienævnet. Marlene indkalder til første møde i november mhp. fastlæggelse af ret-
ningslinjer for uddeling og mødeaktivitet, således at retningslinjerne kan godkendes 
af studienævnet på decembermødet. Studienævnet fastslog, at der kun kan uddeles 
midler til kollektive aktiviteter. 
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6. Sommerkurser 
Kurser til AU Summer University indmeldes til Internationalt Center 1. december ef-
ter godkendelse i studienævnet og dekanatet. Studieleder videresender forslagene til 
dekanatet. Studienævnet godkendte følgende kurser:  
 Experimental methods in the study of cognition and culture 
 Text – memory – monument 
 Viking age Scandinavia 
 The Scandinavian experience 
 Institutioner, moralitet og straf i nutidens velfærdsstat (ikke en egentlig kursusti-

tel), udbudt af to ph.d.-studerende tilknyttet Center for rusmiddelforskning fra 
BSS 

 
7. Til næste møde 
Punktet var blot sat på for at markere udsættelsen af en diskussion af profilfag pga. 
dette mødes afkortning med en time samt for at forberede en diskussion af frafalds-
tal. 
 
8. Eventuelt 
1) Følgende mødedatoer for forårssemesteret blev vedtaget – det er stadig den anden 
onsdag i måneden kl. 13-16: 
 16. januar 
 13. februar 
 13. marts 
 10. april 
 8. maj 
 12. juni 
2) Spørgsmålet om studieadjunkters deltagelse i adjunktpædagogikum forblev uaf-
klaret på mødet pga. uklarhed om studieadjunkters præcise status (den fremgår af 
cirkulæret om stillingsstrukturen fra 2007) – som led i kvalitetssikringen af under-
visningen må det vel siges at være en enkel og god idé. 


