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REFERAT
0. Godkendelse
Da formanden var forsinket pga. institutmøde, blev mødet ledet af stedfortræder Lene Kühle. Dagsorden og referat blev godkendt.
1. Orientering
Studieleder Liselotte Malmgart orienterede om
a) rektors besøg på instituttet lige før studienævnsmødet.
b) Web Room Booking: Fra uge 43 kan de studerende på ARTS reservere ledige undervisningslokaler til gruppearbejde og andre studierelevante aktiviteter. Ordningen
vil blive sådan, at de studerende kan foretage reservationen fra midnat den dag, lokalet ønskes og vil som udgangspunkt omfatte alle almindelige undervisningslokaler i
tidsrummet 8-18 eller 21. Der kommer information på studieportalen Arts om det. –
På Moesgård fungerer det med de nye lokaler fint uden bookingsystem, så det vil man
foretrække at blive ved med.
c) Nye retningslinjer for undervisningsplanlægning, modtaget 8. oktober:
 Princippet om, ”at fordelingen af undervisning skal understøtte en jævn arbejdsbelastning for medarbejdere og studerende i ugens løb” har fået denne tilføjelse:
”herunder undgå for mange timer på én dag og placering af timer både tidligt (810) og sent (16-18) samme dag”.
 I forlængelse af spørgsmål på IÆK har princippet om undervisningsfrihed I uge
42 fået denne tilføjelse: ”Studielederen kan godkende undervisning i uge 42, hvis
det har både undervisers og de studerendes enstemmige opbakning”.
d) Uddannelsesudvalget Arts tog 8. oktober forsigtigt hul på en diskussion af ny studiestruktur for uddannelserne på Arts i forlængelse af ændringerne i Uddannelsesbe-
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kendtgørelsen fra 2012. Eventuelle ændringer vil tidligst træde i kraft i 2015, og det
forventes, at fag og studienævn vil blive inddraget i diskussionerne hen ad vejen.
e) Status på ansøgning om akkreditering af nye uddannelser: To ansøgninger om
kandidatuddannelser har fået afslag (Diakoni, formelt set under teologistudienævnet,
og Scandinavian Culture and Society), mens kandidatuddannelsen i Sustainable Heritage Management er indstillet til positiv akkreditering med nogle betingede underpunkter, som der forberedes et høringssvar på. Indstilling angående kandidatuddannelsen i Sydasienstudier ventes i uge 44.
f) Studieleder spurgte de tilstedeværende studerende, om de havde punkter til mødet
med institutledelsen 6. november.
2. Runde for studerende: studiemiljø på kandidatuddannelserne
De studerendes synspunkt var, at der i princippet burde være forskel på studiemiljøet
fra bachelor- til kandidatniveau, fordi det sociale studiemiljø på kandidatniveau bør
være drevet af det faglige fællesskab, mens bachelorstudiemiljøet i højere grad handler om social integration. Kandidatuddannelsernes faglige fællesskab udspringer af en
stærkere faglig involvering med faget og underviserne, som kan fremmes af forskellige tiltag som
 invitation til at deltage i konferencer og seminarer, også i udlandet, inkl. facilitering (fx via fakultetets biler) eller betaling af transport
 samarbejde med ph.d.-studerende
 en særskilt fredagsbar for kandidatstuderende, hvor undervisere er mere tilbøjelige til at dukke op
 jævnlig faglig frokost
 kontakt på tværs af kandidatårgange
De forskellige tiltags succes afhænger dog meget af årgangsstørrelserne. Det blev understreget, at situationen i nogen grad er anderledes på de engelsksprogede kandidatuddannelser, hvor den sociale integration af de udenlandske studerende er en vigtigt dimension for studiemiljøet.
3. Personsager
Forretningsudvalget havde videresendt to ansøgninger om dispensation til fjerde eksamensforsøg. Begge blev imødekommet.
4. Praktik/Projektorienteret forløb
Uddannelseslederne fortalte efter tur om forholdene vedr. projektorienterede forløb
på deres uddannelser. Det blev klart, at der er
1. ikke er behov for at ændre studieordningsbeskrivelser
2. behov for kortsigtet opretning af manglende eller forkert information på siderne
på studieportalen; det tager studienævnssekretæren sig af
3. et ønske i studienævnet (inkl. hos de studerende) om en fælles, uddybende side
med trinvis beskrivelse ligesom den nuværende specialeside og med fælles prak-
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tikskema. Da beskrivelse og skema vil være fælles med de øvrige studienævn og
dermed fordrer forhandlinger, vil det formentlig være et langsigtet foretagende.
Hanna Jensen og Ivy Kirkelund i studieadministrationen er i gang med at afklare
dette og kommer med et udspil til studienævnet.
Som i hvert fald studienævnsformanden og studienævnssekretæren ser det, har studieadministrationen ikke nogen funktion i forbindelse med projektorienterede forløb.
Det skal dog i processen afklares, om der af afledte administrative grunde (fx statistik
over Erasmus-praktikophold i udlandet) er behov for at involvere administrative
medarbejdere i specielt de internationale uddannelsers projektorienterede forløb.
5. Høring af Arts’ strategi 2013-2020
Studienævnet diskuterede strategien og afsender et høringssvar inden for fristen 31.
oktober.
6. Studieordningsændringer?
Punktet var på dels for at minde om processen med revision af studieordninger med
deadline for indsendelse til studienævnssekretæren 1. december, dels for at gøre studienævnet bekendt med prodekanens retningslinjer (det såkaldte hyrdebrev). Mere
detaljerede retningslinjer for B-prøver i forbindelse med undervisningsdeltagelse o.l.
er i proces og udsendes, så snart de haves.
7. Kvote 2
Studienævnet diskuterede kvote 2-optaget (omfang, kriterier og betingelser) i forlængelse af et notat om muligheder for at ændre det. Det fremgik, at der er velvilje over
for ændringer i dekanatet, men det, som fagene først og fremmest skal tage stilling til,
er, om de kan og vil løfte den arbejdsbyrde med faglig vurdering af kvote 2-ansøgere,
som vil komme på et ikke-valgfrit tidspunkt og have et ukendt omfang. Sparring til
formulering af faglige kriterier kan rekvireres hos Frederik Langkjær eller studienævnssekretæren.
8. Punkter til kommende møde
Der var ikke nogen kommentarer til punktets spørgsmål. Forslag til kommende møder var bl.a. evaluering af aktivitetskonto, som er fremrykket til novembermødet, og
evaluering af studienævnets profilfag, når eksamen er overstået, dvs. til februarmødet.
9. Eventuelt
Der blev i forlængelse af en konkret sag rejst et spørgsmål om muligheden for elektronisk trækning af eksamensopgaver (bl.a. til mundtlige eksamener med 24 timers
forberedelse og skriftlige, bundne ugeopgaver o.l.). Spørgsmålet er videresendt til afsnitslederen for Eksamen og Undervisning.
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