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Årshjul for Studienævn på Arts 2021

1. december 2020

Dispensationer: løbende Udtalelser: Ad hoc
Måned
Januar

Studienævn

Studieordninger

Konstituering af nyt studienævn (inkl. udpegning
af VIP og studerende til
FU og aktivitetsudvalg)
Godkendelse af mødeplan

Februar

Orientering om at studieportalen er opdateret
med nye SN-medlemmer

Planlægning
Godkendelse af IV-fag
efterår og forår

Orientering om status for
godkendelse af nye studieordninger og
studieordningsændringer
hos prodekanen til ikrafttræden 1.9 indeværende år
Godkendelse af fagbeskrivelser for valgfag efterår
(tværgående valgfag - kun
DPU)
Undervisningsevalueringer fra
seneste efterår:
SN behandler UN’s samlede
evalueringer af efterårets kurser
– evalueringsrapporter (minus
DPU)
SN spørgsmål til undervisningsevaluering Efterår (ikke DPU)

Marts

April

Kvalitetssikring

Procesplan for udvikling og
revision af studieordninger
med ikrafttrædelse fra 1.9
efterfølgende år

SN godkender plan for tilrettelæggelse af undervisning og eksamen
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Måned

Studienævn

Studieordninger

Planlægning

Orientering om status for
igangsætning af nye studieordninger til ikrafttræden
1.9 efterfølgende år.
SN får fra dekanat og institutledelse information om
overordnede rammer og
tiltag vedr. studieordninger

Maj

Årlig status: SN behandler UN’s
indsendte handleplaner fra den
årlige status og indstiller dem til
godkendelse hos studieleder.
SN indstiller uddannelser til dialogmøde med prodekanen for
uddannelse.
Årsberetning fra censorformandskaberne

Juni

August

September

Kvalitetssikring

Valg

Godkendelse af fagbeskrivelser for valgfag forår
(tværgående valgfag - kun
DPU)
Studienævnet får til orientering foreløbige studieoversigter og Om-uddannelsen for nye studieordninger

Godkendelse af Summer University udbud
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Måned
Oktober

Studienævn

Studieordninger

Mødeplan

Kvalitetssikring
Undervisningsevalueringer for
forår
SN behandler UN’s samlede
evalueringer af forårets kurser evalueringsrapporter
SN spørgsmål til undervisningsevaluering Forår

Valg

Evaluering af studiestart
November

December

1. behandling af nye studieordninger og studieordningsændringer – på baggrund af indstilling fra UN.
SN indstiller studieordninger til godkendelse i dekanatet
2. behandling af nye studieordninger/studieordningsændringer.
SN indstiller studieordninger og studieordningsændringer til godkendelse i
dekanatet

Afrapportering vedr. uddannelsesevaluerede uddannelser
(afdelingsleder)

Turnusplan for uddannelsesevaluering
Opfølgning på møde med aftagerpanel

Planlægning

