AARHUS
UNIVERSITET

Møde den: 29. september 2021 kl. 13 til 16
Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken
IKK Studienævnsmøde
1.

Godkendelse af dagsorden kl. 13 til 13.05

2.

Opfølgning på referat kl. 13.05 til 13.10

3.

Indkomne sager

4.

Studieordninger: Studieoversigter og Om uddannelsen
(orienteringspunkt) kl. 13.10 til 13.30

5.

Summer University Udbud 2022 (beslutningspunkt) kl. 13.30 til
13.45

6.

7.

Evaluering af studiestarten 2021 (drøftelsespunkt) kl. 13.50 til
14.20
På baggrund af evalueringsrapporter for studiestarten 2021 drøfter
studienævnet (SN) evalueringerne for studiestarten 2021
Studiestart (drøftelsespunkt) kl. 14.20 til 14.45
7.1 Hvad er studiestart og hvad kan det være?
Orientering om instituttets strategi om at ændre praksis i forhold til
studiestart, så begrebet dækker helt fra de kommende studerende møder
universitetet første gang i rekrutteringen og over hele første studieår v/
studieleder Lars Kiel Bertelsen
7.2 Indledende drøftelse af hyttetures status og indhold

8.

Valg på AU (status) kl. 14.55 til 15.00

9.

Coronasituationen kl. 15.00-15.20

10. Skriftlig kommentering af kvalitetspolitik 2021 (orientering) kl.
15.20 til 15.35
11. Mulige emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 15.35 til 15.45
12. Meddelelser kl. 15.45 til 15.55
12.1
Meddelelser til og fra Studieleder
12.2
Meddelelser til og fra Studienævnsforperson og –næstforperson
12.2.1
Fra Uddannelsesforum Arts
12.2.2
Indgåede høringer
12.3
Meddelelser fra SNUK
12.3.1
Nyhedsbrev fra Arts studier
12.4
Meddelelser fra Uddannelsesnævnene
12.5
Meddelelser til og fra VEST
13. Evt. kl. 15.55 til 16

Studienævnsbetjening og
uddannelseskvalitet (SNUK)
Aarhus Universitet
Tlf.: +45 8715 0000
Tåsingegade 3
Studiecenter.arts.aarhus@au.dk
8000 Aarhus C
www.au.
Tlf.: +4587150000

Dagsorden

Studienævnsbetjening og
uddannelseskvalitet (SNUK)
Dato: 22. september 2021
Ref: Meol/KBJ
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NB! Tekst med lilla nedenfor handler om noget, som SN-medlemmerne skal være
særligt opmærksomme på, f.eks. forberedelse, opgaver o.l.
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1. Godkendelse af dagsorden kl. 13 til 13.05
Studienævnet godkender dagsorden til dagens møde – herunder evt. inddragelse af
problematikker fra de studerendes formøde.
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Studienævnsopgaver ifølge § 18 i Universitetsloven at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling
af uddannelser og undervisning, herunder:
Kvalitetsudvikling:
Kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelser og undervisning, herunder påse opfølgning på evalueringer
Studieordninger:
Udarbejde forslag til studieordninger og ændringer heri
Planlægning:
Godkende plan for tilrettelæggelse af undervisnings- og prøver
Dispensationer:
Træffe afgørelse i ansøgninger om dispensation og merit, herunder forhåndsmerit
Udtalelser:
Udtalelser om sager vedr. uddannelse og undervisning

2. Opfølgning på referat kl. 13.05 til 13.10
Studienævnet følger op på referatet fra seneste møde
Bilag 2.1 Referat fra studienævnsmøde 1. september 2021

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

4.

Studieordninger: Studieoversigter og Om uddannelsen (orienteringspunkt) kl. 13.10 til 13.30
Studienævnet får studieoversigter og Om uddannelsen for studieordninger, der er under udarbejdelse, til orientering og evt. kommentering.
Studienævnet ønsker at være særlig opmærksomme på kompetenceprofilernes forståelighed: Er det klart og tydeligt for både studerende, aftagere og andre, hvilke kompetencer, uddannelsen giver?
Bilag 4.1 2022 studieordninger IKK
Bilag 4.2 Studieoversigter og Om uddannelsen for nye studieordninger 2022
(TYSKROM)
Bilag 4.3 Studieoversigter og Om uddannelsen for nye studieordninger 2022 (øvrige
uddannelser)

5. Summer University Udbud 2022 (beslutningspunkt) kl. 13.30 til 13.45
Studienævnet tager stilling til Summer University udbud 2022.
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Forslag til beslutning:
Studienævnet godkender Summer University udbud 2022. Tidligere godkendte og
udbudte fag er markeret i oversigten.
Link til Retningslinjer for udbud af AU Summer University kurser ved IKK:
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/International/Summer_University/Retningslinjer_for_udbud_af_AU_Summer_University_IKK_Revideret_2019.pdf
Bilag 5.1 Oversigt over IKK forslag til Summer University 2022
Bilag 5.2 Summer University 2022 Fagbeskrivelser IKK
Der er tale om i alt 14 udbud - 4 nye udbud og 10 genudbud.

Pause 13.45-13.50

6. Evaluering af studiestarten 2021 (drøftelsespunkt) kl. 13.50 til 14.20
På baggrund af evalueringsrapporter for studiestarten 2021 drøfter studienævnet
(SN) evalueringerne for studiestarten 2021
Drøftelsen tager primært udgangspunkt i evalueringen for IKK, og med blik til evalueringen for hele Arts 2021 (2020 evalueringen for Arts er medtaget til orientering/sammenligning). Evalueringen på Cognitive Science er i et særskilt dokument i
en engelsk version af hensyn til internationale studerende.
Studienævnet erfaringsudveksler derudover i forhold til studiestartstiltag fra i år, som
kan være brugbare fremover, forhåbentlig i ikke covid-19 prægede tider. SN-medlemmer må derfor meget gerne overveje dette – evt. i dialog med de respektive UN.
Bilag 6.1 BA IKK_evaluering studievelkomst 2021
Bilag 6.2 BA Arts_evaluering af studievelkomst 2021
Bilag 6.3 Cognitive science_evaluering studievelkomst 2021
Bilag 6.4 BA Arts_Evaluering af studievelkomst 2020

7.

Studiestart (drøftelsespunkt) kl. 14.20 til 14.45
7.1 Hvad er studiestart og hvad kan det være?
Orientering om instituttets strategi om at ændre praksis i forhold til
studiestart, så begrebet dækker helt fra de kommende studerende møder universitetet første gang i rekrutteringen og over hele første studieår v/ studieleder Lars Kiel Bertelsen
7.2

Indledende drøftelse af hyttetures status og indhold
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Pause 14.45-14.55

8. Valg på AU (status) kl. 14.55 til 15.00
Studienævnet opsamler vedr. opstilling af studerende til valget E21

9.

Coronasituationen kl. 15.00-15.20

10. Skriftlig kommentering af kvalitetspolitik 2021 (orientering) kl. 15.20
til 15.35
Arbejdet med uddannelsesudvikling og -kvalitet på AU har over de senere år antaget
stadigt stigende modenhed, hvad angår systematik og opnåelse af fælles standarder
på tværs af organisationen. På baggrund af denne udvikling er det nærliggende at reformulere AU’s kvalitetspolitik på uddannelsesområdet mhp. at skabe et dokument,
der både kan være retningssættende for den fremadrettede kvalitetsudvikling, og som
samtidig er bragt i overensstemmelse med de nye krav i akkrediteringsvejledningen.
Uddannelsesudvalget ønsker på denne baggrund en kvalificering af vedlagte udkast
til en ny kvalitetspolitik, der er kendetegnet ved et øget fokus på politikkens værdisættende og retningsangivende funktion, ligesom politikkens struktur og udformning
er blevet forenklet.
Som led i processen ønsker Uddannelsesudvalget at indhente eventuelle kommentarer, opmærksomhedspunkter m.v. fra de for kvalitetsprocesserne relevante aktører
forud for den endelige godkendelse af politikken i Universitetsledelsen i december
måned.
Studienævnet har en kort indledende drøftelse om processen. Punktet er på til endelig drøftelse i studienævnet i oktober.
Uddannelsesudvalget har udarbejdet et udkast til en ny kvalitetspolitik som sendes til
skriftlig kommentering i uddannelsesnævn, studienævn, SNUK og Uddannelsesforum Arts i perioden 20. september-29. oktober.
Da studienævnets møde i oktober er den 27. oktober 2021, dvs. 2 dage før kommentarer skal indsendes, sættes punktet på til orientering på dette møde med henblik på
evt. at få input fra miljøerne.
Bilag 10.1 Procesplan for kommentering og godkendelse af kvalitetspolitikken
Bilag 10.2 Historik og tanker bag den nye kvalitetspolitik
Bilag 10.3 Udkast til ny kvalitetspolitik
Nuværende kvalitetspolitik for uddannelse på AU – link: Kvalitetsarbejde på Aarhus
Universitet (e-pages.dk)
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11. Mulige emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 15.35 til 15.45
Med baggrund i udfordringer, drøftelser, temaer som Uddannelsesnævnene samt SNmedlemmerne er stødt på, diskuterer SN listen over mulige forslag til studienævnsmødedagsordnerne, således at emnerne kan prioriteres på fremtidige studienævnsmøder.
Bilag 11.1 IKK SN Mulige emner rev. 1. september 2021

12. Meddelelser kl. 15.45 til 15.55
12.1 Meddelelser til og fra Studieleder
12.2 Meddelelser til og fra Studienævnsforperson og –næstforperson
12.2.1 Fra Uddannelsesforum Arts
12.2.2 Indgåede høringer
Der er p.t. ikke indkommet høringer i perioden fra sidste møde.
12.3 Meddelelser fra SNUK
12.3.1 Nyhedsbrev fra Arts studier
Link til september måneds nyhedsbrev fra Arts studier på underviserportalen.
12.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene
12.5 Meddelelser til og fra VEST

13. Evt. kl. 15.55 til 16
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