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REFERAT 

REFERAT  

 

0. Et nyt punkt 1 blev sat på dagsordenen, således at de øvrige punkter blev forskudt 

med 1. Der var rettelser og tilføjelser til referatets side 4. 

 

1. (Nyt punkt) Klage vedrørende studiestart 

Studienævnet besluttede at indsende en samlet klage over de konkrete problemer, 

som studiestarten havde budt på, især mht. lister over optagne og lokalekaos. Klagen 

er stilet til dekanen, dvs. det politiske niveau, og dens endelige formulering har fun-

det sted i en skriftlig proces efter studienævnsmødet, men med udgangspunkt i for-

mandskabets udkast, som blev omdelt ved mødet. – Under diskussionen kom også 

andre forhold frem, heriblandt overlap mellem bachelortilvalg og bacheloruddannel-

ser, som følgende instruks fra Det Humanistiske Fakultet, udsendt til studienævnene 

28. april 2010, var beregnet til at undgå: 

”Fakultetet gør hermed opmærksom på, at det i Uddannelsesudvalget er blevet vedta-

get, at: 

 Mandag reserveres til undervisning i HUM-fag på bacheloruddannelsens 3. se-

mester. 

 Fredag reserveres til undervisning i bachelorprojektet på bacheloruddannelsens 

5. semester. 

 Bachelorprojektet afleveres i december, og de sidste 5 dage af januar reserveres 

til evt. mundtligt forsvar af bachelorprojektet. Dvs. at alle prøver på de stu-

derendes bachelortilvalg ved vintereksamen (5. semester) skal afvikles primo og 

medio januar.” 

 

2. Opfølgning 

a) Rammesatte studieaktiviteter: Fristen for tilbagemelding fra den enkelte UFU på 

overslaget præsenteret på sidste studienævnsmøde er udsat til den 20. september. 

Hvis tilbagemeldingen sker efter den 15. september sendes til uddannelseskonsulent 

Marlene. 
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b) Aftagerpanel: En påmindelse om deadline 15. september og om vigtigheden af 

denne institution. 

c) Temaer inden for uddannelsesudvikling til diskussion på kommende studie-

nævnsmøder: ’Arbejdsmarkedsorientering’ blev foreslået; andre diskussionsemner 

kan sendes til studienævnssekretæren. 

 

3. Orientering 

Fra studieleder: 

1. Studieleder var i færd med at indsamle information om rusintroduktionen og 

studiestarten fra uddannelseslederne mhp. forelæggelse på et fælles møde for 

Uddannelsesudvalg Arts og Artsrådet 6. oktober. 

2. Fælles specialeregler: Ideen om fælles frister var opgivet i studienævnet ved In-

stitut for Æstetik og Kommunikation, så hensigten var nu at nøjes med fælles 

blanketter. 

3. Orientering i forlængelse af det seneste uddannelsesledermøde: Mht. økonomi vil 

der blive oprettet en aktivitetskonto for studienævnet, og studieleder foreslår 

derfor, at der nedsættes et aktivitetsudvalg under studienævnet. 

4. I forlængelse af dialogmøder mellem instituttet og administrationen: Studieleder 

indsamler ønsker om fagspecifikke hjemmesider beregnet på rekruttering af 

udenlandske studerende mhp. en løsning sammen med AU Kommunikation – 

dvs. svar på spørgsmål som: Hvilken slags information skal siderne indeholde? 

Hvordan sikres opdatering? Fra studenterside blev det påpeget, at disse siders 

udformning også må ses i sammenhæng med det kommende intranet/interne in-

formationssystem om specielt studier. Fagmiljøerne havde forskellige opfattelser 

af det ønskelige i at ansvaret for opdatering lå hos dem selv. 

5. Fra Uddannelsesudvalg Arts (UUA):  

5.1 Prækvalifikationsskemaer for fire af studienævnets projekterede nye uddan-

nelser var videresendt til godkendelse i næste led i processen, det tværgåen-

de uddannelsesbånd.  

5.2 Praksis vedr. dispensationer for frister for tilmelding til undervisning og ek-

samen: Retningslinjer var ikke fastlagt endnu, så forretningsudvalget be-

handler fortsat dispensationerne på vegne af studieleder. En diskussion 

praksis – streng eller slap? – for behandlingen af disse dispensationer fandt 

derpå sted; dispensationspraksis tager selvsagt hensyn til de studerendes re-

elle systemmæssige mulighed for tilmelding. 

5.3 Stemningen på UUA var, at den nye eksamensbekendtgørelses mulighed for 

at genindføre gruppeprøver ikke behøvede at medføre studieordningsrevisi-

oner i større skala. 

6. Udover et par mindre punkter ytrede studieleder ønske om at genoptage besøgs-

runden i UFUer og på lærermøder i efteråret. 

 

4. Runde for studerende 

Da flere UFUer ikke havde holdt deres første møde, og da mange af de vigtige punkter 

var blevet drøftet i forbindelse med mødets punkt 1 om studiestarten, kom der ikke 
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radikalt nyt frem, måske bortset fra et stærkt fokus på cykelparkeringskaoset i Nobel-

parken, som sænkede fremkommeligheden meget. Runden for studerende vedtages 

som fast punkt på studienævnsmøder. 

 

5. Personsag 

Studienævnet imødekom en ansøgning om sjette eksamensforsøg pga. de usædvanli-

ge forhold i den konkrete sag. Afgørelsen er derfor kun præcedensskabende for sager 

med usædvanlige forhold af samme art. 

 

6. Specialevejledere 

Studienævnet vedtog, at studerendes ønsker om en specialevejleder fra et andet fag 

inden for IKS-studienævnet kan imødekommes. Hvis beslutningen medfører en 

skævvridning i fordelingen af arbejdsbyrde og STÅ-indtægter tages den op til revisi-

on. 

 

7. Høring af Arts’ strategi 2013-2017 

Studienævnet diskuterede strategien, og udkast til et høringssvar er efterfølgende 

sendt til studienævnsformanden til viderebearbejdning. 

 

8. Eventuelt 

Der var ikke noget til punktet. 


