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AARHUS 

UNIVERSITET 

 

Møde den: 15. december 2021 kl. 13 til 16 (evt. afsluttes tidligere)                             Dagsorden 

Mødet afholdes via zoom  

https://aarhusuniversity.zoom.us/s/64386804419 

IKK Studienævnsmøde 

 

 

 
1. Godkendelse af dagsorden kl. 13 til 13.05 

2. Opfølgning på referat kl. 13.05 til 13.15 

3. Indkomne sager 

4. Opsamling på behandlingen af studieordninger på 

novembermødet (drøftelsespunkt) kl. 13.15 til 13.45 

5. Aarhus Universitets udkast til en institutionsplan for udflytning 

og reduktion af uddannelser (regional dimensionering) 

(orienteringspunkt) kl. 13.45 til 14 

6. Coronasituationen kl. 14 til 14.15 

7. Mulige emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 14.25 til 14.40 

8. Meddelelser kl. 14.40 til 14.55 

8.1 Meddelelser til og fra Studieleder 

8.2 Meddelelser til og fra Studienævnsforperson og –næstforperson 

8.2.1 Fra Uddannelsesforum Arts 

8.2.2 Indgåede høringer 

8.3 Meddelelser fra SNUK 

8.3.1 Nyhedsbrev fra Arts studier 

8.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 

8.5 Meddelelser til og fra VEST 

9. Evt. kl. 14.55 til 15 

 
  

https://aarhusuniversity.zoom.us/s/64386804419
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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 op-

følgning 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 13.15 

Studienævnet følger op på referatet fra seneste møde den 26. november 2021. 

 

Bilag 2.1 Referatet fra studienævnsmødemøde den 26. november 2021. 

 

3. Indkomne sager 

Behandling af dispensationssager er forbeholdt studienævnsmedlemmer. 

Der er ikke indgået sager til behandling 

 

4. Opsamling på behandlingen af studieordninger på novembermødet 

(drøftelsespunkt) kl. 13.15 til 13.45 

Med udgangspunkt i novembermødets behandling af studieordninger til 2022 evaluerer 

SN i en åben drøftelse fordele, ulemper samt fremtidige muligheder og ønsker til, hvordan 

SN kan arbejde med studieordninger på en frugtbar måde. 

 

5. Aarhus Universitets udkast til en institutionsplan for udflytning og 

reduktion af uddannelser (regional dimensionering) (orienterings-

punkt) kl. 13.45 til 14 

 

6. Coronasituationen kl. 14 til 14.15 

 

Pause kl. 14.15 til 14.25 

 

7. Mulige emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 14.25 til 14.40 

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. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209940
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209940
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Bilag 7.1 IKK SN Mulige emner rev. 26. nov. 2021 

 

8. Meddelelser kl. 14.40 til 14.55 

8.1 Meddelelser til og fra Studieleder 

8.2 Meddelelser til og fra Studienævnsforperson og –næstforperson 

8.2.1 Fra Uddannelsesforum Arts 

8.2.2 Indgåede høringer 

Høring: Forslag til lov om ændring af lov om specialpædagogisk støtte ved videregå-

ende uddannelser 

8.3 Meddelelser fra SNUK 

8.3.1 Nyhedsbrev fra Arts studier 

Link til december måneds nyhedsbrev fra Arts studier på underviserportalen. 

 

8.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 

8.5 Meddelelser til og fra VEST 

 

9. Evt. kl. 14.55 til 15 

 

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

