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AARHUS 

UNIVERSITET 

 

Møde den: 1. september 2021 kl. 13 til 16 

Mødet afholdes via zoom https://aarhusuniversity.zoom.us/s/69979361768 

IKK Studienævnsmøde 

 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden kl. 13 til 13.05 

2. Opfølgning på referat kl. 13.05 til 13.10 

3. Indkomne sager 

4. Orientering om særlige prøvevilkår, herunder også 

fristudsættelser til specialer: Nemmere ansøgningsproces for 

studerende med handicap kl. 13.10 til 13.30 

5. Coronasituationen kl. 13.30 til 14 

6. Flytning af SN-møde i november 2021 (beslutningspunkt) kl. 

14.10 til 14.15 

7. Forretningsorden for UN på IKK (beslutningspunkt) kl. 14.15 til 

14.25 

8. Status vedr. afdelingernes aftagerfora kl. 14.25 til 14.40 

9. Årsberetninger fra censorformandskaberne (drøftelsespunkt) 

kl. 14.45 til 15.10 

10. Binær opfattelse af og sprogbrug omkring køn (drøftelsespunkt) 

kl. 15.10 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 

 

NB! Tekst med lilla nedenfor handler om noget, som SN-medlemmerne skal være 

særligt opmærksomme på, f.eks. forberedelse, opgaver o.l.  
  

https://aarhusuniversity.zoom.us/s/69979361768
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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. 

 

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 opfølg-

ning 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 studienævnsmøde den 23. juni 2021  

 

3. Indkomne sager 

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

 

4. Orientering om særlige prøvevilkår, herunder også fristudsættelser 

til specialer: Nemmere ansøgningsproces for studerende med handicap kl. 

13.10 til 13.30 

Studienævnet orienteres om, at der fra efteråret 2021 indføres en ny proces for tildeling af 

særlige prøvevilkår til studerende med handicap/varige funktionsnedsættelser.  

 

Processen går ud på, at studerende med handicap kun behøver at søge om særlige prøve-

vilkår én gang. Det betyder, at når først den studerende er registreret med særlige behov, 

vil den studerende hvert semester få et brev fra Studienævnet med oplysninger om de til-

delte prøvevilkår i den kommende eksamenstermin.  

 

Det er dog vigtigt at tilføje, at denne nye proces kun gælder for dispensationsansøgninger 

om særlige prøvevilkår til eksamen (herunder også til specialer). Hvis den studerende øn-

sker dispensation fra andre regler, skal han/hun fortsat indsende en ansøgning gennem 

selvbetjeningen.  

 

Morten Bruun Hansen og Susanne Vork Svendsen deltager på studienævnsmødet og for-

tæller om baggrunden og konsekvenserne af disse ændringer for både studerende og med-

arbejdere. Efter oplægget vil der være mulighed for at stille spørgsmål. 

 

5. Coronasituationen kl. 13.30 til 14 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209940
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209940
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Pause kl. 14 til 14.10 

 

6. Flytning af SN-møde i november 2021 (beslutningspunkt) kl. 14.10 til 

14.15 

Forpersonen for IKK SN er forhindret i at deltage i IKK SN mødet i november. Stu-

dienævnet drøfter derfor om mødet kan flyttes og hvordan det kan afvikles. 

 

Forslag til beslutning: 

Studienævnet tager stilling til evt. flytning af mødet i november 2021. 

 

7. Forretningsorden for UN på IKK (beslutningspunkt) kl. 14.15 til 14.25 

Forretningsordenen for UN på IKK foreslås ændret, så antal medlemmer af UN i peri-

oden 2021 til 2024 er indsat, og formand ændres til forperson. 

 

Forslag til beslutning: 

Studienævnet godkender forslag til ændringer i forretningsordenen for UN på IKK. 

 

Efterfølgende skal UN forretningsordenen godkendes af instituttet 

 

Bilag 7.1 Forretningsorden uddannelsesnævn ved IKK – med forslag til ændringer au-

gust 2021 

 

8. Status vedr. afdelingernes aftagerfora kl. 14.25 til 14.40 

Studienævnet gør status vedr. arbejdet med aftagerfora i afdelingerne – også i forhold 

til evt. idéer og planer for det fremtidige arbejde med aftagerfora.  

 

Studienævnsrepræsentanterne bedes – så vidt muligt – inden mødet indhente oplys-

ninger om afdelingens arbejde med aftagerfora. 

 

Pause 14.40 til 14.45 

 

9. Årsberetninger fra censorformandskaberne (drøftelsespunkt) kl. 

14.45 til 15.10 

Uddannelsesnævnene og afdelingsledere har ansvaret for at adressere eventuelle lo-

kale problemer, der påpeges i censorrapporterne. Censorrapporterne afspejler, at de 

enkelte censorkorps har meget forskellig størrelse og virkeområde, og studienævnets 

rolle er at uddrage evt. tværgående opmærksomhedspunkter, som skal bringes videre.  

Drøftelsen tager udgangspunkt i bilag 9.2 – en samlet og syntetiserende oversigt – og 

kan inddrage specifikke elementer fra de enkelte rapporter.  

 

SN-repræsentanterne bedes orientere sig i bilag 9.2, samt rapporterne fra egen afde-

ling i forhold til, om der er punkter, som studienævnet bør være opmærksom på.  
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Bilag 9.1 Indkomne årsberetninger fra censorkorps IKK 2020  

Bilag 9.2 Censorkorps overblik 2020 IKK 

 

10. Binær opfattelse af og sprogbrug omkring køn (drøftelsespunkt) kl. 

15.10 til 15.35 

Studerende Johanna Meyer (Engelsk) indleder punktet.  

Emnet har været drøftet i uddannelsesnævnet på Engelsk, der lagde op til en yderli-

gere opmærksomhed og refleksion omkring emnet.   

 

11. Mulige emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 15.35 til 15.45 

Med baggrund i udfordringer, drøftelser, temaer som Uddannelsesnævnene samt SN-

medlemmerne er stødt på, diskuterer SN listen over mulige forslag til studienævns-

mødedagsordnerne, således at emnerne kan prioriteres på fremtidige studienævns-

møder. 

 

Bilag 11.1 IKK SN Mulige emner rev. 23. juni 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: August måneds nyhedsbrev fra Arts studier kan findes på underviserportalen. 

 

12.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 

12.5 Meddelelser til og fra VEST 

 

13. Evt. kl. 15.55 til 16 

 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/

