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Møde den: 8. februar 2023 kl. 13.00 til 15.00 

Mødet afholdes i bygning 1461 lokale 516 

IKS studienævnsmøde 2023 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden (13.00-13.05)

Orienteringspunkter (13.05-13.40) 

2. Opfølgning fra sidste møde

3. De studerendes punkt

4. Orienteringer

4.1 Orientering fra studienævnsforpersonen 

4.2 Orientering fra studieleder 

4.3 Orientering fra Arts Studier 

4.3.1 Nyhedsbrev fra Arts Studier 

4.3.2 Hjemmesiden er opdateret med nye studienævnsmedlemmer 

5. Orientering om studieordninger og studieordningsændringer

efter behandling i dekanatet (13.40-13.55)

5.1 Orientering om nye studieordninger efter behandling i dekanatet 

5.2 Orientering om studieordningsændringer efter behandling i dekanatet 

Drøftelses- og beslutningspunkter (14.05-14.54) 

6. Beslutning om model for indmeldelse af kandidater til

underviserpris fremadrettet (drøftelses- og beslutningspunkt)

(14.05-14.20)

7. Valg af forårets temaseminar og drøftelse af proces (drøftelses- 

og beslutningspunkt) (14.20-14.40)

8. Forslag til kommende studienævnsmøder og prioritering af

forslagene (drøftelses- og beslutningspunkt) (14.40-14.54)

9. Personsag (14.54-14.55)

10. Eventuelt (14.55-15.00)
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Sagsfremstillinger 

1. Godkendelse af dagsorden (13.00-13.05) 

Studienævnet på Institut for Kultur og Samfund (SN IKS) godkender dagsorden til 

dagens møde. 

 

Orienteringspunkter (13.05-13.40) 

 

2. Opfølgning fra sidste møde  

Bilag 2.1 Referat studienævnsmøde Institut for Kultur og Samfund 18. januar 2023 

Bilag 2.2 Referat konstituerende studienævnsmøde Institut for Kultur og Samfund 

18. januar 2023 

 

3. De studerendes punkt  

 

4. Orienteringer 

4.1 Orientering fra studienævnsforpersonen 

4.2 Orientering fra studieleder 

4.3 Orientering fra Arts Studier 

4.3.1 Nyhedsbrev fra Arts Studier 

Link til februar nyhedsbrev fra Arts Studier på underviserportalen.  

4.3.2 Hjemmesiden er opdateret med nye studienævnsmedlemmer 

SN IKS orienteres om den opdaterede SN IKS hjemmeside. 

 

5. Orientering om studieordninger og studieordningsændringer efter 

behandling i dekanatet (13.40-13.55) 

SN IKS orienteres om studieordninger og studieordningsændringer efter behandling i 

dekanatet.  

 

5.1 Orientering om nye studieordninger efter behandling i dekanatet 

Prodekanen for uddannelse har behandlet nye studieordninger til ikrafttrædelse 1. 

september i år. Status på behandlingerne kan ses nederst i hvert indstillingsskema, 

der er medsendt som bilag til punktet. 

 

Bilag 5.1.1 Indstillingsskema BA, BATV og KATV religionsvidenskab 2023 

Bilag 5.1.2 Indstillingsskema KA og KATV Filosofi 2023  

Bilag 5.1.3 Indstillingsskema KA og KATV Idéhistorie 2023 

Bilag 5.1.4 Indstillingsskema KA historie 2023 

Bilag 5.1.5 Indstillingsskema BA, BATV og KATV historie 2023 

 

5.2 Orientering om studieordningsændringer efter behandling i dekanatet  

Prodekanen for uddannelse har behandlet de indkomne forslag til studieordningsæn-

dringer. Status på behandling af ændringerne kan ses i det medsendte bilag til punk-

tet. Ud over de ændringer der er angivet i bilagsoversigten, og som blev behandlet i 

studienævnet i november, er alle ændringer ønsket i forbindelse med fjernelse af for-

udsætningskrav nu også godkendt i dekanatet. 

 

Bilag 5.2.1 Oversigt over studieordningsændringer på SN niveau efter behandling i 

dekanatet 

 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/kultur-og-samfund
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PAUSE (13.55-14.05) 

 

Drøftelses- og beslutningspunkter (14.05-14.54) 

 

6. Beslutning om model for indmeldelse af kandidater til underviser-

pris fremadrettet (drøftelses- og beslutningspunkt) (14.05-14.20) 

SN IKS har tidligere drøftet, hvorvidt der skal indføres et rotationsprincip blandt af-

delingerne ift. indmeldelse af kandidater til underviserpris. SN IKS skal drøfte og be-

slutte hvilken af følgende tre modeller, der ønskes som procedure fremadrettet ifm. 

indmeldelse af kandidater til underviserpris: 

1. Rotationsordning mellem afdelinger 

2. Frivillighedsmodel hvor alle afdelinger får tilbud om men ikke pligt til at ind-

melde kandidater 

3. Alle afdelinger skal hver indmelde to kandidater  

 

Forslag til beslutning: 

SN IKS beslutter procedure for indmeldelse af kandidater til underviserprisen frem-

over via en af tre foreslåede modeller.  

 

7. Valg af forårets temaseminar og drøftelse af proces (drøftelses- og 

beslutningspunkt) (14.20-14.40) 

SN IKS skal vælge hvilket tema, der skal tages op til forårets temaseminar, samt 

drøfte procedure og tidsplan for at drøfte det valgte tema.  

 

Forslag til beslutning: 

SN IKS beslutter et tema til forårets temaseminar samt en plan for drøftelsen. 

 

8. Forslag til kommende studienævnsmøder og prioritering af forsla-

gene (drøftelses- og beslutningspunkt) (14.40-14.54) 

SN IKS skal drøfte forslagene til kommende møder og beslutte prioriteringer deraf: 

 

Punkter til kommende SN-møder På dagsorden Ansvarlig 

Studiegrupper – praksis og erfaringer  Foråret 2023  

Drøftelse af fortolkning af standardkrav om stave- 

og formuleringsevne 
 FU 

Semesterovergange, især efter udlandsophold   

God balance mellem at give de studerende informa-

tion om det fremtidige arbejdsmarked samtidigt 

med at de skal være på studiet 

 
SN-forper-

sonskab 

Alumnepolitiker- og alumneerfaringer. 

SN vil gerne drøfte emnet på et senere tidspunkt ift. 

hvad man gerne vil bruge alumner til, f.eks. statistik 

ift. arbejdsmarkedet, etc. 

  

 

Tema til seminardag: 

Forskningsintegration – hvad forstås der herved og 

hvordan beskrives forskningsintegrationen i studie-

ordningerne?  
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Tema til seminardag: 

Portfolio som eksamensform – hvad praksis er i fag, 

der har portfolioeksamen, hvilke typer af fag passer 

eksamensformen bedst til, samt hvordan det går 

med fag, der har denne eksamensform? 

  

Drøftelse af spørgsmål til UN vedr. kompetencefor-

ståelse med udgangspunkt i drøftelser fra temasemi-

naret d. 14.12.22 

Marts 2023  

 

Forslag til beslutning: 

SN IKS vurderer om alle forslagene fortsat er relevante at tage op og beslutter en pri-

oritering af forslagene.  

 

9. Personsag (14.54-14.55) 

Behandling af personsager er forbeholdt studienævnsmedlemmer. 

Der er ikke p.t. indgået sager til behandling.  

 

10. Eventuelt (14.55-15.00) 


