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REFERAT

Til stede: Mette Svart Kristiansen, Claus Møller Jørgensen, Anemone Platz,
Ole Høiris, Lieve Vermeulen, Louise Bøgh (suppleant), Cecilie Kjær Rimdal,
Kirstine Nielsen, Liselotte Malmgart, Frederik Langkjær, Ivy Kirkelund, Carsten
Sestoft (referent)
Fraværende: Morten Haugaard Jeppesen (afbud), Peter Bugge (afbud), Lene
Kühle (afbud), Kirstine Pedersen (afbud), Andrea Zielinski (afbud), Mads Dahl
Thomsen, Tariq Al-Kobaisi
Studienævnsbetjening og
Uddannelseskvalitet, Arts

REFERAT
Da både studienævnsformanden og dennes stedfortræder havde meldt afbud pga. eksamen indledte studienævnssekretæren og foreslog (med næstformandens billigelse),
at studieleder varetog mødeledelsen. Studienævnet tiltrådte dette.
0. Godkendelse af referat og dagsorden
Referatet blev godkendt, og punkt 6d blev tilføjet. Det blev konstateret, at studienævnet med 8 fremmødte medlemmer (heraf en suppleant) var beslutningsdygtigt.
1. Orientering
a) Orientering fra studieleder:
 Undervisningsplanlægning: Timeplaner skulle være klar til korrektur hos uddannelsesledere 17. juni, således at den udmeldte frist for offentliggørelse af dem 1.
juli skulle kunne overholdes.
 AU Kommunikation havde som svar på fagenes ønske om mere uddannelsesspecifik information foreslået at oprette opslagstavler for fagene under studieportalen Arts. Ansvaret for opdatering er UFUernes, og de vil hver få studentermedhjælp 4 timer per måned til formålet.. Der er ingen restriktioner på indholdet,
når blot det er fagligt relevant. Løsningen giver ikke helt det ønskede og må anses
for midlertidig. Hvis FirstClass og siden Blackboard kan løse de samme problemer kan man blive derved. Et eksempel kan ses her:
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/aktuelt/opslagstavle/historie/
 Fakultetet har udsendt retningslinjer for alkohol i rusugen, vedtaget 6. juni; de er
allerede i cirkulation. Studienævnet mente, at det var for sent i planlægningsprocessen at få retningslinjer, som potentielt ændrede de planlagte aktiviteter. Der
var enighed om at tutorer ikke skulle agere politibetjente over for evt. individuelle brud på retningslinjerne; universitetet kun kan være ansvarlig for de planlagte
aktiviteter, ikke for de nye studerendes initiativer.
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Frederik Langkjær rapporterede fra mødet dagen før i Uddannelsesudvalg Arts
(UUA): Det blev besluttet, at HUM-fag skulle evalueres til efteråret (som ønsket
på sidste studienævnsmøde); UUAs funktion og beslutningskompetence blev diskuteret og var også på dagsordenen til augustmødet; endelig var beslutning vedr.
nye uddannelser udskudt til 5. juli.

2. Runde for studerende: reaktioner på opstramning af overholdelse af
frister for tilmelding og aflevering
De studerende havde ikke oplevet, at opstramningen havde fyldt meget blandt studerende og accepterede den generelt med sindsro, også når det betød at enkelte studerende ikke kom til eksamen i denne termin pga. manglende tilmelding og afslag på eftertilmelding. Mht. den nye afleveringsprocedure savnedes der argumentation for
den, og der havde været en vis erfaringsbaseret mistro over for de digitale aspekter,
men vejledningen på studieportalen var god. Der var desuden tilfredshed med at afleveringstidsrummet var udvidet til kl. 14.00.
3. personsager
Ingen sager på dette møde.
4. Diskussion af rapport vedr. uddannelserne i ungarsk og tjekkisk
Flere studienævnsmedlemmer fandt de økonomiske beregninger af omkostningerne
ved at have de to uddannelser svært gennemskuelige. Derudover delte vandene sig
mellem dem, der mente, man burde bevare forskernes kompetencer på universitetet
ud fra argumentet om, at man aldrig ved, hvad der kan vise sig relevant; og dem, der
fandt, at det var ekstravagant at opretholde uddannelser med så få studerende, når
man betænker presset på underviserne på selv store fag. Studienævnet enedes om at
fremsætte to spørgsmål til institutleders notat:
1. Har alternativer til lukning af uddannelserne været overvejet? Den historiske situation i nutidens Europa kunne eksempelvis tilsige, at de to fag kunne være linjer under en overordnet uddannelse i Centraleuropastudier frem for i Østeuropastudier, som bygger på en mere end to årtier gammel øst/vest-opdeling.
2. Rapporten kunne med fordel tilføjes et punkt om, hvilke rekrutteringsinitiativer
der havde været i værksat for at øge studentertallet.
5. Profilfag på B-linjer af kandidatuddannelser
Diskussionen blev ført i forlængelse af profilfagskoordinator Lars Kiel Bertelsens notat af 3. maj 2013 og UUAs anbefaling fra dettes majmøde. De berørte fag under IKS
er historie, russisk, kinesisk, japansk, religionsvidenskab, græsk, latin, filosofi og idéhistorie. Der var enighed i studienævnet om, at UUAs anbefaling – dvs. en kombination af de obligatoriske profilfag på 20 ECTS og 10 ECTS fra kandidatfaget (kaldet
”Ny forslag A” i notatet) – gav god mening for store fag, men da fagenes ressourcer og
interesser er forskellige, var studienævnet imod en universel model for B-linjers profilfag: Hvert fag må vælge hvilken af modellerne, man ønsker – herunder at opretholde 30 ECTS profilfag som hidtil.
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6. Mindre beslutninger
6a) Implementering af større åbenhed om materialet til studienævnsmøder: Studienævnet valgte model 1, dvs. at alle kan tilmelde sig studienævnets AULA-forum, hvor
ikke-fortrolige papirer bliver lagt ud. Ordningen evalueres på studienævnets januarmøde. Studienævnssekretæren skriver en kort AULA-vejledning, som kan videresendes til UFU-medlemmer m.fl.
6b) Ny tidsplan for studieordningsændringer: Studienævnet tiltrådte planen, således
at næste runde studieordningsændringer igangsættes på studienævnsmødet 21. august. Studieadministrationen sørger for at have vejledninger og retningslinjer klar til
den tid, inkl. nogle mere fleksible modeller/skemaer for indmelding af ændringer.
6c) Studienævnet tilsluttede sig indholdet i det forelagte papir om speciale beregnet
særligt til 4+4-ph.d.-studerende og deres vejledere.
6d) (Nyt punkt): Lieve Vermeulen blev valgt som nyt studentermedlem til studienævnets aktivitetskontoudvalg som erstatning for et tidligere medlem, som er udtrådt af
studienævnet. Uddelingsmødet efter ansøgningsfristen 15. maj afholdes snarest muligt.
7. Beslutning om frist for eksamensopgaver sendt med post
Uddannelseschef Leo Normann Pedersen og afsnitsleder for Undervisning og eksamen i AU Studier Solveig Sannem deltog under dette punkt. Studienævnet skulle tage
stilling til en uenighed mellem studieadministrationen og studieleder, om studerende, der sender en eksamensopgave med post, skal indlevere den til forsendelse dagen
før afleveringsfristen eller på dagen for afleveringen.
Ud over de allerede fremførte argumenter i sagsfremstillingen medbragte studieleder
et svar fra Uddannelsesjuridisk service (UJS), som klart understøttede valget af, at de
studerende skulle sende opgaver dagen før afleveringsfristen:
"Vi ser det dermed ikke som en afkortning af den i studieordningen fastsatte
eksamenstid, men som et tilbud til de studerende, som ikke har muligheden
for at aflevere personligt. Studieordningens bestemmelser om seneste afleveringstidspunkt er jo også kun en frist, der regulerer seneste afleveringstidspunkt, og de studerende vil altid kunne aflevere før fristen uden dispensation,
hvorimod en overskridelse af den fastsatte frist kræver en dispensation.”
Studieleder gjorde endvidere opmærksom på, at UJS også har vurderet at indførelse
af den nye procedure er "er en beslutning af den type, hvor det giver bedst mening, at
der forud for beslutningen tages en drøftelse mellem administration og studienævn".
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Problemet med forsendelsestidspunkt vil blive løst ved overgangen til digital eksamen. Indtil da giver aflevering med poststempling senest dagen før afleveringsfristen
problemer for studerende, som opholder sig i udlandet i eksamensterminen (hvilket
er meget almindeligt for studerende på International studies, European Studies, Human Security m.fl.) og for studerende til 48 timerseksamener. Masterstuderende,
som typisk har arbejde og ikke nødvendigvis bor i Aarhus, foretrækker som oftest at
aflevere per post. Disse problemer er der imidlertid allerede en praksis for i eksamensadministrationen, nemlig at den enkelte studerende kan træffe aftale med eksamensmedarbejderen om aflevering.
Studienævnet besluttede derfor, at studieadministrationens beslutning om poststempling dagen før tiltrædes, men at studieadministrationen i vejledningen til de studerende skal tydeliggøre, at de studerende kan indgå forhåndsaftaler med studieadministrationen om andre former for aflevering. Studieadministrationen udarbejder nye
retningslinjer for aflevering og sender dem til studienævnets godkendelse inden næste eksamenstermin.

8. Eventuelt
Der var ikke noget til punktet.
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