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REFERAT 
 
0. Godkendelse 
Dagsorden og referat blev godkendt. Studienævnet ønskede ikke at genoptage diskus-
sionen om overgangsordning for praksis vedrørende 4.eksamensforsøg. 
 
1. Orientering 
1.1 Orientering fra studieleder Liselotte Malmgart: 
 
1.1.1  Valg af studerende til studienævnet  
Fire studerende er valgt, men valget ’bortfaldt’ for tre af valggrupperne, fordi valgse-
kretariatet ikke mente at have modtaget valglister rettidigt. Studienævnet kan tildele 
observatørstatus med fast tale- og fremmøderet til studerende for de bortfaldne valg-
grupper, dog ikke stemmeret. 
 
1.1.2 Holdskifte  
Diskussionen på sidste studienævnsmøde blev ført på falske præmisser. Den fælles 
regel for undervisning, som er inddelt i hold med forskellige undervisere, som også er 
eksaminatorer,  er, at undervisningsmedarbejderen i perioden 1.-15. september og 1.-
15. februar kan flytte studerende til et hold med en anden underviser, hvis der er 
plads på holdet. Sidstnævnte betyder: Hvis antallet af studerende ikke overstiger an-
tallet af pladser indmeldt af underviser/uddanneslesleder. Skift af instruktorhold, 
som hverken ændrer undervisnings- eller eksamenstilmelding eller tilknyttet eksami-
nator, involverer ikke administrationen og kan derfor foretages efter lokale regler. 
Skift af HUM-fag kan ske ved ansøgning, hvis der er plads. 
 
1.1.3 Skemaer 
Skemaer for foråret er på vej, men er i en tjekfase hos uddannelsesledere og bør ikke 
videresendes. 
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1.1.4 Besparelser 
Se nærmere på http://medarbejdere.au.dk/strategi/oekonomiproces-2014/forside/ 
Spareplaner omfatter bl.a. instruktorhold (er de nødvendige?), D-VIP-konto (kan 
ph.d.-stipendiater og postdocs gøre arbejdet?), fælles politik for gæsteforelæsere samt 
pensionering og ikke-genbesættelse af tidsbegrænsede stillinger. 
Studienævnets aktivitetskonto forventes dog fortsat i 2014 med det hidtidige beløb på 
175.000 kr.  
 
1.1.5 Nyakkreditering 
Kandidatuddannelsen i sydasienstudier blev godkendt af akkrediteringsrådet 15. no-
vember, og kandidatuddannelserne i Sustainable Heritage Management og Diakoni 
(under Teo-studienævnet) blev godkendt 4. december. 
 
2. Runde for studerende: Hvad sker der lige nu? 
Der mangler læsepladser til eksamenslæsning; de er ofte reserveret til speciale. Pro-
blematikken på Moesgård tages op i arkæologi-UFUet. Mht. fremdriftsreformen har 
studerende været særdeles aktive, med stormøder, ’besøg’ hos rektor og koordinerede 
aktioner med KU; og der er mere på vej. Nu savnes det blot, at VIP melder sig ind i 
kampen…  
 
Mads Dahl Thomsen havde været til møde om fredagsbar: Der stilles krav om vagter 
betalt af barerne, nedskæring af antal fredage med bar og andre indgribende tiltag. 
Studienævnsformanden fandt det helt uacceptabelt, at studienævnet ikke blev hørt i 
noget, der så åbenlyst handlede om studiemiljø og dermed var et anliggende  fors tu-
dienævnet. De nuværende retningslinjer for fredagsbarer på Arts og BSS findes ehr: 
http://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Kontakt/Retningslinjer_f
or_fredagsbarer_ved_Arts_og_BSS_i_Nobelparken.pdf  
 
3. Personsager 
Ingen på dette møde. 
 
4. Høring 1: Strategi for Edu IT 
Studienævnet udarbejdede et høringssvar. 
 
5. Høring 2: Internationaliseringsstrategi 2013-2020 
Studienævnet udarbejdede et høringssvar. 
 
6. Høring 3: Ny institutorganisering 
Studienævnet udarbejdede ikke et høringssvar. 
 
7. Detalje vedr. titelindlevering for speciale 
Studienævnet tiltrådte forslaget om, at det ikke længere er specialets endelige titel, 
som indleveres 4 uger før specialeaflevering, men derimod en foreløbig indholdsindi-

http://medarbejdere.au.dk/strategi/oekonomiproces-2014/forside/
http://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Kontakt/Retningslinjer_for_fredagsbarer_ved_Arts_og_BSS_i_Nobelparken.pdf
http://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Kontakt/Retningslinjer_for_fredagsbarer_ved_Arts_og_BSS_i_Nobelparken.pdf
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kation på 3-5 linjer, som indsendes til specialeadministrationen 8 uger før specialeaf-
levering. 
 
8. Godkendelse af HUM- og profilfagsudbud 
Studienævnet godkendte det forelagte HUM- og profilfagsudbud, og formandskabet 
blev bemyndiget til at godkende eventuelle eftersendte forslag. 
 
9. Studieordningsændringer 
Studienævnet godkendte de fremlagte ændringer under forudsætning af fornødne ju-
steringer, som måtte være nødvendige for at gøre ordningerne lovformelige og i over-
ensstemmelse med de udmeldte retningslinjer. 
 
10. Eventuelt 
Der var ikke noget til punktet. 
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