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Konstituerende møde for det kommende studienævn  

Det konstituerende møde for det nye studienævn ligger umiddelbart forud for det 

sidste ordinære møde for det afgående studienævn. Alle er velkomne til at deltage i 

både det konstituerende og det sidste ordinære møde for det afgående studienævn. 

 

1. Navnerunde og godkendelse af dagsorden  

Velkomst til nyvalgte medlemmer og navnerunde. Det kommende studienævn god-

kender herefter dagsorden til det konstituerende møde. 

 

2. Opsamling på introduktion til studienævnets arbejde  

Der samles op på introduktionen om studienævnets arbejde, som blev afholdt umid-

delbart inden det konstituerende møde (kl. 12-12.30). Kasper Lie fra SNUK deltager i 

punktet. 

 

Bilag 2.1 PP introduktion til nye SN 2023 

Bilag 2.2 Notat om regler på uddannelsesområdet til SN 2023 

Bilag 2.3 Notat om lægeerklæringer til SN 2022 

Bilag 2.4 Årshjul Studienævn Arts 2023 

 

3. Konstituering af nyt studienævn (beslutningspunkt)  

Studienævnet konstitueres, jf. særligt § 2 Stk. 3-5 i studienævnets forretningsorden: 

 

Bilag 3.1 Forretningsorden for Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund 

 

3.1 Valg af forperson for studienævnet og suppleant/stedfortræder 

blandt VIP-medlemmer (videnskabeligt personale) 

 

Peter Bugge stiller sig til rådighed som forperson for studienævnsperioden februar 

2023 til og med januar 2024.  

 

3.2 Valg af næstforperson for studienævnet blandt de studerende med-

lemmer 

 

4. Mødeplan for studienævnet ved IKS 2023 (0rientering)  

Det nye studienævn orienteres om den fastlagte mødeplan for 2023 (og januar 2024): 

 

Bilag 4.1 Mødeplan studienævn IKS 2023 og januar 2024 

 

5. Nedsættelse af forretningsudvalg (beslutningspunkt) 

Studienævnets forretningsudvalg består af én repræsentant for VIP’erne og én repræ-

sentant for de studerende. Derudover skal der vælges 1 suppleant for begge. Forret-

ningsudvalget skal være paritetisk sammensat. 

 

Jf. forretningsordenens § 5 kan studienævnet delegere beslutningskompetencen til 

forpersonen i hastesager, og det bør derfor sikres, at forpersonen orienteres af de 

valgte studienævnsrepræsentanter om forretningsudvalgets praksis.  
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Forslag til beslutning: 

Studienævnet udpeger repræsentanter og suppleanter fra VIP og studerende til for-

retningsudvalget. 

 

6. Valg af medlemmer til studienævnets aktivitetspuljeudvalg (beslut-

ningspunkt) 

Studienævnets aktivitetspulje styres af et udvalg bestående af 2 VIP og 2 studerende 

fra studienævnet. Link til aktivitetspuljen: https://studerende.au.dk/studier/fagpor-

taler/arts/kontakt/udvalgognaevn/aktivitetspulje-iks/ 

 

Forslag til beslutning: 

Studienævnet vælger medlemmer til aktivitetspuljeudvalget. 

 

7. Valg af studenterrepræsentanter til institutforum (beslutningspunkt) 

Studienævnet skal udpege 3 studerende til Institutforum ved Institut for Kultur og 

Samfund, jf. institutforums forretningsordenen § 1 Stk. 3. De udpegede behøver ikke 

være valgt til noget organ i forvejen. Valgperioden er 1 år. 

 

Forslag til beslutning: 

Studienævnet udpeger 3 studenterrepræsentanter til Institutforum ved Institut for 

Kultur og Samfund. 

 

Bilag 7.1 Forretningsorden for Institutforum ved Institut for Kultur og Samfund 

 

8. Praksis for høringer til studienævnet (beslutningspunkt) 

Studienævnet får tilsendt bekendtgørelser i høring. Studienævnet skal vedtage, hvor-

dan praksis for håndtering af høringer skal foregå. 

 

Den nuværende praksis er: 

Alle høringer sendes til forperson og næstforperson, som vurderer, hvorvidt sagen 

skal sendes i høring til alle studienævnets medlemmer. 

 Hvis ja, sendes høringen med frist for kommentarer til alle studienævnets 

 medlemmer. 

 Hvis nej (fordi forpersonskabet vurderer, at studienævnet ikke har kommen-

tarer), bliver høringen ikke sendt. 

 

Forslag til beslutning:  

Studienævnet tager stilling til behandling af høringer og skal beslutte, om ovenstå-

ende praksis skal fortsætte, eller om en anden praksis ønskes. 

 

9. Eventuelt 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/aktivitetspulje-iks/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/aktivitetspulje-iks/
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IKS (sidste ordinære) studienævnsmøde 2022-11 
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1. Godkendelse af dagsorden (13.15-13.20) 

Orienteringspunkter (13.20-13.45) 

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     Udtalelser til studerende 

4.3.2     Nyhedsbrev fra Arts Studier 

4.4 Præcisering af afsnit i projektaftale 

Drøftelses- og beslutningspunkter (13.45-15.45) 

5. Opfølgning på uddannelsesevalueringer i 2022 

(drøftelsespunkt) (13.45-14.15) 

6. Godkendelse af IV-fag E2023-F2024 (beslutningspunkt) (14.25-

14.55) 

7. Personsag (14.55-15.05) 

8. Fjernelse af forudsætningskrav (beslutningspunkt) (15.15-15.45) 

9. Forslag fra uddannelsesnævnene til kommende møder 

(beslutningspunkt) (15.45-15.50) 

10. Eventuelt (15.50-16.00) 
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Sagsfremstillinger 

1. Godkendelse af dagsorden (13.15-13.20) 

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

dagens møde. 

 

Orienteringspunkter (13.20-13.45) 

 

2. Opfølgning fra sidste møde  

Bilag 2.1 Godkendt referat studienævnsmøde Institut for Kultur og Samfund  

14. december 2022 

 

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 Udtalelser til studerende 

Hvis studerende ønsker udtalelse for deres deltagelse i SN IKS, bedes de sende navn, 

fødselsdag, antal år i nævnet og evt. andre roller ifm. nævnsarbejdet (f.eks. næstfor-

person, forretningsudvalg og lignende) til SN-sekretær Louise Wennemoes Hansen 

på mail lwbj@au.dk.  

4.3.2 Nyhedsbrev fra Arts Studier 

Link til januar nyhedsbrev fra Arts Studier på underviserportalen.  

4.4 Præcisering af afsnit i projektaftale 

Som følge af henvendelser fra VIP, studerende, studievejledningen og SNUK har de-

kanatet besluttet, at foretage en mindre præcisering af projektaftalen for projektori-

enteret forløb. Præciseringen vedrører afsnittet/boksen ”Rammer for projektet”, da 

ovennævnte henvendelser har vist, at der er behov for en vejledende tekst ang. time-

forbruget hos projektværten. Ændringen ses nedenfor: 

 

Rammer for projektet 

ECTS jf. studieordningen  

Samlet tidsforbrug hos projektværten*  

Start og slutdato for projektopholdet**  
*Projektværten kan forvente, at du ved 30 ECTS har ca. 570 timer der og ved 20 ECTS ca. 400 timer, hvis 

ikke andet fremgår af din uddannelses studieordning eller side om projektorienteret forløb på Studie-

portal Arts. 

Sammenhæng mellem ECTS og det samlede antal arbejdstimer (inkl. evt. undervisning, eksamen, forbe-

redelse, vejledning m.m.) 20 ECTS  547 timer, 30 ECTS  820 timer 

 

**Det projektorienterede forløb skal være afsluttet inden udgangen af semestret. 

Studieordningens krav til praktikkens omfang Din studieordnings krav til projektopholdets omfang og 

varighed skal være indfriet senest ved eksamensdatoen. 

NB: Der kan gælde særlige frister for, hvornår projektopholdet skal være afsluttet for visse uddannelser. 

Se Studieportal Arts 

mailto:lwbj@au.dk
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
onenote:#Justering%20af%20projektkontrakt%20-%20Projektorienteret%20forløb%20&section-id={7DD718CC-8664-4777-8E3C-80419B8C54B1}&page-id={9C47BA5C-2398-4C1C-94D6-504DD0F17F0E}&object-id={9FAA4CD0-6F4F-4D82-A5D0-01D95FCA9C63}&4D&base-path=U:/Trine%20-%20to%20do/Projektorienteret%20forløb%20(procesansvar).one
onenote:#Justering%20af%20projektkontrakt%20-%20Projektorienteret%20forløb%20&section-id={7DD718CC-8664-4777-8E3C-80419B8C54B1}&page-id={9C47BA5C-2398-4C1C-94D6-504DD0F17F0E}&object-id={9FAA4CD0-6F4F-4D82-A5D0-01D95FCA9C63}&4D&base-path=U:/Trine%20-%20to%20do/Projektorienteret%20forløb%20(procesansvar).one
onenote:#Justering%20af%20projektkontrakt%20-%20Projektorienteret%20forløb%20&section-id={7DD718CC-8664-4777-8E3C-80419B8C54B1}&page-id={9C47BA5C-2398-4C1C-94D6-504DD0F17F0E}&object-id={9FAA4CD0-6F4F-4D82-A5D0-01D95FCA9C63}&4D&base-path=U:/Trine%20-%20to%20do/Projektorienteret%20forløb%20(procesansvar).one
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Dekanatet er opmærksom på, at det for nogle kandidatuddannelser gælder, at time-

forbruget for opholdet hos projektværten er specificeret i studieordningen/på studie-

portalen, og at dette timetal kan være forskelligt fra det vejledende tal i projektafta-

len. Dette er der taget højde for ved at henvise til studieordningen og studieportalen.  

 

Den reviderede projektaftale vil blive lagt på Studieportal Arts den 1. marts 2023. 

 

Det er afdelingsleders ansvar at kvalitetssikre den udfyldte projektaftale. Ansvaret 

kan evt. uddelegeres til afdelingens projektkoordinator eller til projektvejlederen. 

 

Bilag 4.4.1 Projektaftale pr. 1. marts 2023 

 

Drøftelses- og beslutningspunkter (13.45-15.45) 

 

5. Opfølgning på uddannelsesevalueringer i 2022 (drøftelsespunkt) 

(13.45-14.15) 

SN IKS får mundtlige redegørelser med hovedpointer vedr. de gennemførte uddan-

nelsesevalueringer fra involverede afdelingsledere og uddannelsesansvarlige. SN IKS 

vurderer herefter om evalueringerne giver anledning til at sætte fokus på særlige ud-

viklingsområder på tværs af nævnets uddannelser i det kommende år.  

 

Følgende har haft uddannelsesevaluering i 2022: 

 BA Historie & KA Historie 

 KA Sustainable Heritage Management 

 BA Brasilianske studier, BA Ruslandstudier & BA Indien og sydasienstudier  

 BA Japanstudier & BA Kinastudier 

 KA Globale områdestudier 

 KA Arkæologi 

 

Bilag 5.1 UE rapport, mødereferat og handleplaner - Historie 

Bilag 5.2 UE rapport, mødereferat og handleplaner - SHM 

Bilag 5.3 UE rapport, mødereferat og handleplaner - BRIS 

Bilag 5.4 UE rapport, mødereferat og handleplaner - Japan- og Kinastudier 

Bilag 5.5 UE rapport, mødereferat og handleplaner - GLAS 

Bilag 5.6 UE rapport, mødereferat og handleplaner - KA Arkæologi 

 

PAUSE (14.15-14.25) 

 

6. Godkendelse af IV-fag E2023-F2024 (beslutningspunkt) (14.25-14.55) 

IV-fag på 10 ECTS skal sikre, at alle BA-uddannelser har en internationaliseringsdi-

mension, og at Arts har et varieret udbud til udvekslingsstuderende. De studerende 

får mulighed for at arbejde med et fagligt tema inden for de humanistiske uddannel-

sers fagområder og skal samtidig lære at begå sig fagligt på et fremmedsprog i en 

tværfaglig sammenhæng.  

Afdelingslederne har i efteråret indmeldt forslag til IV-fag for E2023/F2024, hvoref-

ter SNUK administrativt og juridisk har kvalitetssikret forslagene. Der kan læses 

mere via rammenotatet for IV-fagene for E2023-F2024 her.  

Primo december godkendte studielederne på baggrund af rammerne for det samlede 

udbud (fordelingsnøgle over antal potentielle studerende) et sammenhængende IV-

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/tilvalg-valgfag-mv/projektorienteret-forloeb-praktik
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Underviserportal/Undervisning/IV-electives/Rammenotat_IV-fag_E23-F24_dansk_og_engelsk_01.pdf
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udbud, og det indstilles derfor, at SN IKS kvalitetssikrer det faglige indhold og god-

kender de nye udbud. I februar og marts oprettes fagene i systemerne og publiceres i 

kursuskataloget inden den 1. april 2023, så de studerende kan tilmelde sig. 

 

Det samlede udbud består i E2023/F2024 af 33 udbud til danske og exchange stude-

rende og 5 udbud udelukkende til exchange studerende. En række af IV-fagene er 

genudbud, der enten er uændret eller ændret i mindre grad (f.eks. titel), mens 4 (2 på 

hvert institut) er helt nye udbud, som SN IKS derfor skal godkende. 

 

Derudover er der indkommet et tilbud fra ”The Kitchen” om yderligere af levere et 

IV-fag med titlen: Skab bæredygtig innovation gennem interdisciplinært samarbejde 

og konkrete handlinger. SN IKS drøfter på mødet, hvordan man ville forholde sig til 

et IV-fag fra en aktør uden for AU.   

SN IKK blev spurgt om det samme på deres møde i december og var umiddelbart po-

sitiv overfor IV-faget, og havde ingen umiddelbare reservationer over for denne eks-

terne aktør, da The Kitchen allerede indgår i flere undervisningsaktiviteter på AU og 

IKK. Da SN IKK ikke havde mulighed for at se fagbeskrivelsen forholdt de sig ikke 

konkret til det nye fag. IKS har tilbudt at ”huse” faget (på Afdelingen for Antropologi 

og Human Security) og det er derfor SN IKS, der skal godkende fagbeskrivelsen, hvis 

SN IKS er enig i at udbyde faget.  

SN IKK gav på deres decembermøde udtryk for gerne at ville have mulighed for også 

at kommentere på faget, og de to SN-forpersoner har derfor aftalt, at fagbeskrivelsen 

drøftes på SN IKKs januarmøde, og at eventuelle kommentarer sendes til SN-forper-

sonen på SN IKS, så de kan indgå i drøftelserne på SN IKS. 

 

Forslag til beslutning: 

SN IKS kvalitetssikrer det faglige indhold og godkender nye IV-udbud på IKS for 

E2023/F2024. 

 

Bilag 6.1 Samlet oversigt over IV-fags udbud E2023-F2024 på IKK og IKS 

Bilag 6.2 Placering af IV-fag på de enkelte BA-uddannelser 

Bilag 6.3 Fagbeskrivelser for nye IV-fag E2023-F2024 på IKS  

Bilag 6.4 Følgebrev og fagbeskrivelse The Kitchen IV-fag nyt udbud E2023 

 

7. Personsag (14.55-15.05) 

Behandling af personsager er forbeholdt studienævnsmedlemmer. Der er ikke p.t. 

indgået sager til behandling.  

 

SN IKS orienteres via medsendte bilag 9.1 om overblik over behandlede sager på IKS 

i 2022. SN IKS kan via bilag 9.2 og 9.3 sammenligne sagsbehandlingen med forrige år 

og drøfte tendenser i sagsbehandlingen for IKS.  Kasper Lie fra SNUK deltager i 

punktet. 

 

Bilag 7.1 Tal for sagsbehandlingen under SN IKS 2022 

Bilag 7.2 Tal for sagsbehandlingen under SN IKS 2021 

Bilag 7.3 Tal for sagsbehandlingen under SN IKS 2020 

 

PAUSE (15.05-15.15) 
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8. Fjernelse af forudsætningskrav (beslutningspunkt) (15.15-15.45) 

SN IKS blev i maj orienteret om, at der den 1. september 2022 trådte en ny eksa-

mensbekendtgørelse i kraft, som indeholder større ændringer i beskrivelsen af og 

kravene til forudsætningskrav. På den baggrund er der i efteråret blevet arbejdet med 

ændringer til studieordningerne på instituttet ifm. fjernelse af forudsætningskrav. 

 

I bilag 8.1 ses en oversigt over de berørte fag på instituttet. Hvis der er indført andre 

ændringer til fagbeskrivelsen end blot fjernelse af forudsætningskravet, er dette angi-

vet i kommentarfeltet. SN IKS skal behandle, godkende og indstille forslag til studie-

ordningsændringerne fra uddannelsesnævnene. I bilag 8.2 medsendes ændringer  

foretaget i fælles kandidattilvalgsrammeudvidelsesfag og profilfag til særlig oriente-

ring grundet deres tværgående karakter.  

 

Christian Hansen og Camilla Mark Thygesen fra SNUK deltager i punktet. 

 

Forslag til beslutning: 

SN IKS godkender og indstiller ændringsforslagene til behandling i dekanatet. 

  

Bilag 8.1 Oversigt over fag med ændringer på IKS 

Bilag 8.2 Tværgående fags ændringer på IKS 

 

9. Forslag fra uddannelsesnævnene til kommende møder (beslutnings-

punkt) (15.45-15.50) 

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 information 

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 studieord-

ningerne?  

  

Tema til seminardag: 

Portfolio som eksamensform – hvad praksis er i fag, 

der har portfolioeksamen, hvilke typer af fag passer ek-

samensformen bedst til, samt hvordan det går med fag, 

der har denne eksamensform? 

  

Drøftelse om der skal indføres et rotationsprincip 

blandt afdelingerne ift. indmeldelse af kandidater til 

underviserpris 

Foråret 2023  

Drøftelse af spørgsmål til UN vedr. kompetenceforstå-

else med udgangspunkt i drøftelser fra temaseminaret 

d. 14.12.22 

Foråret 2023  

 
10. Eventuelt (15.50-16.00) 
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