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AARHUS 

UNIVERSITET 

 

Møde den: 24. februar 2021 kl. 13 til 16 

Mødet afholdes via zoom https://aarhusuniversity.zoom.us/s/63885470461 

IKK Studienævnsmøde 

 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden kl. 13 til 13.05 

2. Opfølgning på referat kl. 13.05 til 13.15 

3. Indkomne sager 

4. Introduktion for det nye studienævn kl. 13.15 til 14 

5. Orientering om studieordninger og studieordningsændringer 

efter behandling i dekanatet kl. 14.10 til 14.25 

5.1 Orientering om nye studieordninger efter behandling i dekanatet 

5.2 Orientering om studieordningsændringer efter behandling i dekanatet 

6. Coronasituationen og trivselskoordinator kl. 14.25 til 15 

6.1 Status for proces vedr. nødstudieordninger 

6.2 Opgaver for trivselskoordinator (orienterings- og drøftelsespunkt) 

6.3 Generel snak om coronarelaterede emner 

7. Behandling af høringer (beslutningspunkt) kl. 15.10 til 15.20 

8. Mulige emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 15.20 til 15.35 

9. Meddelelser kl. 15.35 til 15.55 

9.1 Meddelelser til og fra Studieleder 

9.2 Meddelelser til og fra Studienævnsforperson og –næstforperson 

9.2.1 Fra Uddannelsesforum Arts 

9.2.2 Indgåede høringer 

9.3 Meddelelser fra SNUK 

9.3.1 Studieportalen opdateret 

9.3.2 Nyhedsbrev fra Arts studier 

9.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 

9.5 Meddelelser til og fra VEST 

10. Evt. kl. 15.55 til 16 

 

https://aarhusuniversity.zoom.us/s/63885470461
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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, gennemfø-

relse og udvikling af uddannelser og undervisning, herunder: 

Kvalitetsudvikling: Kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddan-

nelser og undervisning, herunder påse op-

følgning på evalueringer 

Studieordninger: Udarbejde forslag til studieordninger og 

ændringer heri 

Planlægning: Godkende plan for tilrettelæggelse af un-

dervisnings- og prøver 

Dispensationer: Træffe afgørelse i ansøgninger om dispen-

sation 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 

 

Bilag 2.1 Referat studienævnsmøder IKK den 20. januar 2021 

 

3. Indkomne sager 

Behandling af dispensationssager er forbeholdt studienævnsmedlemmer. 

Der er p.t. ikke indkommet sager til behandling 

 

4. Introduktion for det nye studienævn kl. 13.15 til 14 

Medarbejdere fra Studienævnsbetjening og uddannelseskvalitet (SNUK) – Julie 

Zederkof, Lisbeth Knudsen og Mette Olesen - fremlægger introduktion for det nye 

studienævn.  

 

Introduktionsmaterialet er tilgængeligt i studienævnsmappen O:\ARTS_AR-DAC-

SN\SN-møder\2021\Introduktionsmateriale til nye SN 2021 

 

Bilag 4.1 PP introduktion til nye SN 2021 

 

Pause kl. 14 til 14.10 

 

 

 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209940
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209940
file://///uni.au.dk/dfs/ARTS_AR-DAC-SN/SN-møder/2021/Introduktionsmateriale%20til%20nye%20SN%202021
file://///uni.au.dk/dfs/ARTS_AR-DAC-SN/SN-møder/2021/Introduktionsmateriale%20til%20nye%20SN%202021
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5. Orientering om studieordninger og studieordningsændringer efter 

behandling i dekanatet kl. 14.10 til 14.25 

SN orienteres om studieordninger og studieordningsændringer efter behandling i de-

kanatet, herunder om den proces, som de har været igennem siden de blev indstillet 

til godkendelse i SN. 

 

5.1 Orientering om nye studieordninger efter behandling i dekanatet 

 

Prodekanen for uddannelse har behandlet nye studieordninger til ikrafttrædelse 1. 

september i år. Alle studieordninger blev godkendt og prodekanen roste det store ar-

bejde, der er lavet i forbindelse med udviklingen af studieordningerne. 

 

Indstillingsskemaer vedr. nye studieordninger efter behandling i dekanatet kan ses i 

denne mappe:  

O:\ARTS_AR-DAC-SN\Nye studieordninger og studieordningsændringer IKK 

SN\2021 Nye studieordninger til IKK SN\2021 Nye studieordninger IKK SN Indstil-

lingsskemaer efter behandling i dekanatet  

 

5.2 Orientering om studieordningsændringer efter behandling i dekanatet  

Prodekanen for uddannelse har behandlet de indkomne forslag til studieordningsæn-

dringer fra både IKS, IKK og DPU.  

Jf. retningslinjer fra uddannelseseftersynet er mindre ændringer i studieordninger, 

der har haft et fuldt gennemløb, blevet godkendt. Enkelte ændringer har haft en ka-

rakter som ville udløse en ny studieordning, og er derfor ikke blevet godkendt som en 

studieordningsændring. 

De indstillede forslag til ændringer i studieordninger, som ikke har haft et fuldt gen-

nemløb, kan som udgangspunkt ikke godkendes jf. retningslinjer i uddannelsesefter-

synet. Enkelte undtagelser fra denne regel er givet, enten af hensyn til de studerendes 

retssikkerhed, hvis en ændring har været begrundet i praktisk omlægning af faget, el-

ler hvis en ændring har indgået som en konsekvensrettelse på tværs af studieordnin-

ger.  

 

På baggrund af dette har de enkelte UN fået afgørelsen af de konkrete ændringsfor-

slag. 

 

Bilag 5.2.1 Oversigt over studieordningsændringer 01.09.2021 - IKK - efter behand-

ling i dekanatet 

 

6. Coronasituationen og trivselskoordinator kl. 14.25 til 15 

6.1 Status for proces vedr. nødstudieordninger 

 

 

 

 

file://///uni.au.dk/dfs/ARTS_AR-DAC-SN/Nye%20studieordninger%20og%20studieordningssændringer%20IKK%20SN/2021%20Nye%20studieordninger%20til%20IKK%20SN/2021%20Nye%20studieordninger%20IKK%20SN%20Indstillingsskemaer%20efter%20behandling%20i%20dekanatet
file://///uni.au.dk/dfs/ARTS_AR-DAC-SN/Nye%20studieordninger%20og%20studieordningssændringer%20IKK%20SN/2021%20Nye%20studieordninger%20til%20IKK%20SN/2021%20Nye%20studieordninger%20IKK%20SN%20Indstillingsskemaer%20efter%20behandling%20i%20dekanatet
file://///uni.au.dk/dfs/ARTS_AR-DAC-SN/Nye%20studieordninger%20og%20studieordningssændringer%20IKK%20SN/2021%20Nye%20studieordninger%20til%20IKK%20SN/2021%20Nye%20studieordninger%20IKK%20SN%20Indstillingsskemaer%20efter%20behandling%20i%20dekanatet
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6.2 Opgaver for trivselskoordinator (orienterings- og drøftelsespunkt) 

Den nyansatte trivselskoordinator, Amanda Krogsgaard Timmermann, orienterer SN 

om stillingen og beder SN erfaringsudveksle omkring spørgsmålene nedenfor:  
- Hvad er de største udfordringer i forhold til de studerendes faglige og sociale 

trivsel lige nu? 
- Er der erfaringer med konkrete (trivsels)tiltag på uddannelserne, der har fun-

geret godt under nedlukningen? 
- Hvilke indsatsområder ser I er vigtigst for de studerendes trivsel nu og på den 

anden side af nedlukningen? 
- Hvilke nye, konkrete initiativer kunne der være behov for? 

 

6.3 Generel snak om coronarelaterede emner 

 

Pause kl. 15 til 15.10 

 

7. Behandling af høringer (beslutningspunkt) kl. 15.10 til 15.20 

Punktet drejer sig om høringer, der kommer fra ministeriet, og som via Danske Uni-

versiteter sendes til AU og videre til IKK SN. Der er i 2020 indkommet ca. 17 høringer 

til IKK SN fordelt på 8 måneder. Der er ikke givet bemærkninger til høringerne fra 

IKK SN. 

 

Der er forslag om, at sådanne høringer behandles og videreformidles som angivet ne-

denfor: 

1) Hvis Uddannelsesjura (UJS) skriver, at høringen ingen konsekvenser har for AU 

sendes høringen kun videre til forpersonen i SN, der vurderer, om hele SN skal have 

høringen 

2) Hvis UJS skriver, at de ingen bemærkninger har til høringen, sendes høringen kun 

videre til forpersonerne i SN, der vurderer, om hele SN skal have høringen 
3) Hvis UJS medsender høringsbrev sendes høringen videre til hele SN 
 
Der er desuden forslag om, at yderligere et VIP medlem af IKK SN pr. semester udpe-
ges til at gennemse sådanne høringer sammen med forpersonen. 
 

Forslag til beslutning: 

Studienævnet beslutter, hvordan høringer behandles og videreformidles og udpeger 

evt. VIP medlemmer til at gennemse høringer sammen med forpersonen. 

 

8. Mulige emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 15.20 til 15.35 

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 8.1 IKK SN Mulige emner rev. 20. januar 2021 
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9. Meddelelser kl. 15.35 til 15.55 

9.1 Meddelelser til og fra Studieleder 

9.2 Meddelelser til og fra Studienævnsforperson og –næstforperson 

9.2.1 Fra Uddannelsesforum Arts 

9.2.2 Indgåede høringer 

 

9.3 Meddelelser fra SNUK 

9.3.1 Studieportalen opdateret 

9.3.2 Nyhedsbrev fra Arts studier 

Bilag 9.3.2-1 Februar 2021_Nyhedsbrev fra Arts Studier_DA_ENG 

9.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 

 

9.5 Meddelelser til og fra VEST 

 

10. Evt. kl. 15.55 til 16 

 


