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10. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden og referat
Dagsordenen godkendes.
Kommentar til referat:
Referaterne fra studienævnsmøderne skal være mindre indforstået. Der skal fyldestgørende forklaringer på således udeforstående kan kende præmisserne for nævnets
diskussioner og beslutninger.
2. Pressede mødedagsordener og Nævnets selvstændighed
Nævnet pålægges i stigende grad, at diskuterer og træffe beslutninger på baggrund af
udefrakommende diskussionsoplæg fra eks. Ministeriet, Dekanatet, Uddannelsesudvalget eller Studienævnet ved IKS. På den baggrund diskuterer nævnet hvorledes det
får overskud til at være proaktiv og udvikle egne ideer.
Da det må forudses, at hverken Ministeriet eller Uddannelsesudvalget indstiller deres
aktiviteter i den kommende tid må Nævnet selv finde tid og overskud til at være proaktiv med hensyn til egne initiativer. Samtidigt indstiller Nævnet, at initiativer fra
Uddannelsesudvalget fremover skal være mere klare, således Nævnets diskussioner
kan være fokuserede og konstruktive. Det kræver gennemtænkte forslag og klare planer for hvorledes initiativerne skal udfolde sig.
Nævnet bakker op om formandens mødeledelse hvor der gives plads til diskussioner
samtidig med, at mødetiden overholdes.
Nævnet fremsætter følgende punkter som fremover skal tilstræbes i forbindelse med
mødeafviklingen:
 Nævnets møder udvides med en halv time
 Faglig dag
 Direkte spørgsmål til studenterperspektivet
 Tidsangivelser i forhold til de enkelte punkter
 Skarp mødeledelse
Nævnet beslutter, at udvide de ordinære møder med en halv time. Herudover afholdes der et heldagsarrangement, en temadag/faglig dag i forbindelse med nævnets augustmøde d. 21. august.

3. Godkendelse af SMU 2013
På baggrund af SMU-ansøgninger fra UFU’erne har et behandlingsudvalg bestående
af uddannelseskonsulent Hanne Johansen, studienævnsformand Unni From og stu-
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dienævnsnæstformand Mads Led Behrend gennemgået og indstillet de indkomne forslag således nævnet kan beslutte, at indstille projekterne til videre behandling.
Behandlingsudvalget modtog ydereligere tre forslag efter deadline d. 8. maj. Udvalget
så bort fra disse ansøgninger, men de er fremsendt til Nævnet med angivelse af at de
ikke er taget i betragtning.
De indstillede projekter har et samlet budget på 362.000,00 kr. Alle forslag sendes
videre på trods af den lille overskridelse af det formodede budget på 350.000,00 kr.
Hvis denne overskridelse ikke accepteres kan der evt. skæres i forplejningsdelen i
forbindelse med de enkelte projekter.
Nævnets indstiller at alle rettidigt indsendte forslag indsendes på trods af overskridelsen af budgettet. Nævnet indstiller ligeledes, at alle rettidige indkomne projekter
prioriteres lige højt og der er derfor ikke foretaget en prioritering af de enkelte projekter.
De forskellige UFU’er har grebet SMU-processen forskelligt an, nogle har indsendt
mindre projekter da der ikke var tid til udviklingen af store gennemtænkte projekter,
andre har igangsat udviklingsarbejdet før SMU-midlerne blev frigivet.
Nævnets medlemmer bliver gjort opmærksom på, at udviklingsarbejdet ikke er slut
endnu. Man kan fortsætte udviklingsarbejdet indenfor de rammer som man har ansøgt på.

4.

Diskussion af information mellem AU og de studerende Vejledning
og studieinformation, Vest v. Jesper Sølund.
Jesper Sølund fra VEST (Vejledning og studieinformation) orienterer om hvordan det
sikres, at studerende får den information de har brug for.
I forbindelse med forandringsprocessen er de gamle Instituthjemmesider lukket og i
stedet er al information til de studerende samlet på en fælles studieportal. Dette er
herefter den officielle informationskanal til de studerende og det er de studerendes
pligt at holde sig orienteret på hjemmesiden. Her findes alle generelle informationer
om studielivet samt nyheder der har relevans for de studerendes studieliv.
Der er sket en ændring af Studieportalen efter en stor brugerundersøgelse, men
spørgsmålet er om man har nået helt i mål?
Som en konsekvens heraf udsender VEST stadig information på FirstClass og AULA,
men der er en frygt for, at den information der ikke skubbes ud til de enkelte studerende ikke regnes for vigtig. Derfor ønsker man, at bibeholde ønsket om at de studerende selv skal opsøge deres informationer på Studieportalen.
ARTS har ikke en officiel Facebook-side. VEST har ikke ressourcerne til, at kvalitetssikre informationer på en sådan side da det vil kræve en permanent overvågning f0r
at sikre, at der ikke spredes forkert information. En brugerundersøgelse har ligeledes
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vist, at de studerende ikke har lyst til at få studieinformation til deres private Facebook-sider.
Nævnet henstiller til, at der genetableres et informationsflow via underviserne til de
studerende. Herunder er det vigtigt, at al information på FirstClass foregår via link til
Studieportalen således at al information altid er opdateret.
Nævnet henstiller ligeledes til, at studenterstudievejlederne deltager i læregruppemøderne for dermed at informere underviserne om de studerendes deadlines, eks.
eksamenstjek, undervisningstilmelding m.m.
Hvis dette ikke er muligt ønskes det, at Studenterstudievejlederne rundsender vigtig
information til alle undervisere indenfor deres respektive fagligheder.
Jesper Sølund sørger for at Studenterstudievejlederne tager kontakt til uddannelseslederne og UFU’erne – så kan der aftales hvordan information mellem Studenterstudievejlederne og medarbejderne skal foregå på de enkelte uddannelser.
Det indskærpes at RUS-introduktionen skal understrege at hjemmesiden er den officielle informationskanal mellem AU og de studerende.
5. Endelig godkendelse af undervisningsplan for E13
Nævnet skal ifølge Universitetsloven § 18 stk. 5 godkende den af Uddannelseslederen
indstillet Undervisningsplan.
Nævnet tiltræder Undervisningsplanen for E13. Der kan stadig oprettes flere valgmuligheder inden for Studieordningsfunderede kurser hvis der kommer flere studerende
end beregnet.
6. Studium Generale
Studienævnet diskuterer på baggrund af sagsfremstillingen Fakta om Studium Generale hvad de forskellige fagligheder vil med Studium Generale, herunder om der bør
tilstræbes en fælles praksis omkring kurset.
Der er en generel enighed om, at Studium Generale skal holdes fagnært for dermed at
gøre det meningsfuldt for de studerende. Nævnet ønsker ikke en fælles eksamenspraksis for Studium Generale, men bibeholde muligheden for at de enkelte fagligheder kan benytte den eksamensform der passer bedst til deres faglighed. Nævnet ønsker heller ikke en fælles praksis mht. hvornår Studium Generale skal placeres i studieordningerne.
Hanne Johansen tager initiativ til et Studium Generale-seminar for Studium Generale-underviserne.

7.

EVU-studerendes status i forhold til ordinære studerende
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På baggrund af en række sager i Forretningsudvalget diskuterer studienævnet, om det
at være EVU-studerende, eksempelvis Hel-på-del-studerende, er et usædvanligt forhold i forbindelse med dispensationsansøgninger m.m.
Nævnet mener ikke, at det at være EVU-studerende skal betragtes som et usædvanligt
forhold i forbindelse med dispensationsansøgninger. Men der henstilles til administrationen at den tilstræber at planlægge eksamen og undervisnings således at problemerne minimeres.
8. Besøg fra CUDIM
Arne Kjær, Hanne Buhl og Mette Schmidt fortalte om CUDIMS arbejde og tilbud til
studerende såvel som undervisere.
CUDIM vil meget gerne hjælpe – efter invitation. CUDIM kan eksempelvis give underviserne redskaber til, at finde studerende med læse-/skrivevanskeligheder.
CUDIM kan ligeledes med fordel inddrages i samarbejde med fagmiljøerne således
disse bliver i stand til, at imødekomme en større diversitet blandt de studerende.
Det er derfor vigtigt at undervisere, uddannelsesledere samt studenterstudievejledere
bliver gjort opmærksom på CUDIM’s eksistens.
9. Orientering
9.1 Forhåndsgodkendelse i forbindelse med fremtidige optag.
Nævnet har ingen principiel holdning til muligheden for at producere forhåndsgodkendelser i forbindelse med fremtidige optag.
9.2

Indberet planer for Bachelortilvalgs- og Kandidattilvalgs- samt Kandidatintroduktion til Studiecenter.
Der er deadline d. 7. juni til de færdige programmer. Dvs. det som skal trykkes og
sendes ud. Der bliver lavet en hjemmeside. Dette skal helst til at køre.
9.3 Ansøgninger til BA-Tilvalg
Ingen bemærkninger til tallene. Nordisk bemærker at der skal dobbelt tilvalgs-hold.
Det kræver øget D-VIP.
9.4

Studieordningsændringer på hhv. KA og BA i Tysk, Fransk og Spansk som følge
af sprogsamarbejde med BSS
Nævnet godkender studieordningerne.
9.5 Gymnasielæredagen ved Unni From.
Jonas Ostersen (fra CUDIM) koordinerer Gymnasielæredagen. Gymnasielærerne inviteres ind på Universitetet. Alle bedes holde øje med om Jonas melder ud til de enkelte fagligheder.
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9.6

Orientering om diskussion af reeksamensperioden ved Inger Schoonderbeek
Hansen
Nævnet accepterer at reeksaminer af forskellige grunde kan falde henover hele semesteret.
9.7 Oprydning af Studienævnets FirstClass-konference
Der oprettes et nyt fællesdrev for Studienævnets medlemmer således bilag og øvrigt
materiale kan deles udenom FirstClass-konferencen.

9.8

På mødet i juni skal studienævnet blandt andet: Godkende nye uddannelsesforslag, tage beslutning om holdoprettelse og muligvis evaluere evalueringsproceduren.

10. Evt.
Der går rygter om omstrukturering. Kom til møde 22. maj
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