AARHUS
UNIVERSITET

Møde den: 24. marts 2021 kl. 13 til 16
Mødet afholdes via zoom https://aarhusuniversity.zoom.us/s/63177337408
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.

Kvalitetssikring – Evalueringsrapporter efteråret 2021
(drøftelses- og beslutningspunkt) kl. 13.15 til 13.45

5.

Evaluering af projektorienteret forløb (drøftelsespunkt) kl.
13.45 til 13.55

6.

Nødstudieordninger og omlægning af prøver sommer 2021
(drøftelsespunkt) kl. 14.05 til 14.20

7.

Coronasituationen kl. 14.20 til 14.45
7.1 Input til genåbnings-dilemmaer
7.2 Generel snak om coronarelaterede emner

8.

Orientering om notat om intern organisering på Arts kl. 14.45 til
14.55

9.

Orientering om indførelse af karakterkrav på minimum 6,0 i
kvote 1 og mulig kommende drøftelse i SN kl. 14.55 til 15

10. Studiestart (drøftelses- og evt. beslutningspunkt) kl. 15.05 til
15.25
11. Erfaringsopsamling omkring afdelingernes fagråd o.l.
(drøftelsespunkt) kl. 15.25 til 15.35
12. Mulige emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl 15.35 til 15.40
13. Meddelelser kl. 15.40 til 15.55
13.1
Meddelelser til og fra Studieleder
13.2
Meddelelser til og fra Studienævnsforperson og –næstforperson
13.2.1
Fra Uddannelsesforum Arts
13.2.2
Indgåede høringer
13.3
Meddelelser fra SNUK
13.3.1
Nyhedsbrev fra Arts studier
13.4
Meddelelser fra Uddannelsesnævnene
13.5
Meddelelser til og fra VEST
14. 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: 17. marts 2021
Ref: Meol
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NB! Tekst med lilla handler om noget, som SN-medlemmerne skal være særligt opmærksomme på, f.eks. forberedelse, opgaver o.l.
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 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 13.15
Studienævnet følger op på referatet fra seneste møde
Bilag 2.1 Referat fra møde i studienævnet den 24. februar 2021
3. Indkomne sager
Behandling af dispensationssager er forbeholdt studienævnsmedlemmer.
Der er p.t. ikke indgået sager til behandling.
4.

Kvalitetssikring – Evalueringsrapporter efteråret 2021 (drøftelses- og
beslutningspunkt) kl. 13.15 til 13.45
Studienævnet ved IKK er i gang med et forsøg på afbureaukratisering, der betyder, at
der på baggrund af evalueringerne af efterårets undervisning kun skal udarbejdes én
rapport for hver afdeling, hvor der tidligere skulle laves en rapport for hver uddannelse. Baggrunden for forsøget er at se, om et andet afrapporteringsformat ville give
et bedre tværgående blik på de udfordringer og styrker, der er rundt omkring på IKK.
Rapporternes overskrifter er afdelingsleders redegørelse for semesterets evaluering
og hvilke erfaringer, spørgsmål og/eller problemer, der kan tages videre til drøftelse i
SN. Rapporten skal desuden udarbejdes så den egner sig til offentliggørelse på instituttets hjemmeside.
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Studienævnet drøfter først resultater af de fælles, tværgående AU og SN spørgsmål
ved undervisningsevaluering på hele IKK. De obligatoriske tværgående spørgsmål,
bestod i efteråret 2020 af 2 spørgsmål, der var fælles for hele Aarhus Universitet, og
11 spørgsmål, som studienævnet havde udvalgt. Bilag 4.1 viser resultatet af evalueringen vedr. fælles spørgsmål og fremlægges i studienævnet til drøftelse.
Studienævnet behandler dernæst afdelingsledernes evalueringsrapporter for efteråret
2020. Evalueringsrapporterne er udarbejdet på baggrund af de skriftlige notater, som
underviser og studerende indsender om resultatet af kursusevalueringerne.
Formålet med behandlingen i studienævnet er at diskutere kvalitetsudviklingen, som
den foregår i evalueringsrapporterne, udtrykt gennem spørgsmålene nedenfor:
Formel godkendelse:
1. Tyder rapporterne på, at IKKs evalueringspolitik er overholdt og at der er fokus på kvalitetsarbejdet?
2. Kan rapporterne godkendes?
Forslag til beslutning:
Studienævnet godkender evalueringsrapporterne og videresender dem til studieleder
til brug for udarbejdelse af studieleders samlede evalueringsnotat for semestret.
Erfaringsopsamling:
3. Er der punkter fra rapporterne, der enten skal drøftes i SN ved en senere lejlighed, eller som skal tages videre til andre fora?
4. I forhold til IKK SNs forsøg i forhold til afrapportering fra undervisningsevaluering: Er den nuværende form stadig den rigtige vej at gå?
Bilag 4.1 Undervisningsevaluering E20 IKK SN - oversigt over resultat af fælles
spørgsmål
Supplerende materiale:
Retningslinjer vedr. undervisningsevaluering på Arts (link)
IKK Evalueringspolitik (link)
Bilag 4.2 Evalueringsrapporter IKK E2020
5.

Evaluering af projektorienteret forløb (drøftelsespunkt) kl. 13.45 til
13.55
Studienævnet (SN) drøfter og kommenterer evaluering af projektorienteret forløb for
E20 fra hhv. studerende og projektværter med særlig opmærksomhed på de tre delelementer af det projektorienterede forløb og på sammenhængen mellem disse tre
delelementer (1. vejledning og/eller undervisning, 2. forløbet hos projektværten samt
3. eksamensformen) samt på den generelle sammenhæng på hele semesteret. Studienævnet drøfter, om evalueringsresultaterne giver anledning til forslag til kvalitetsforbedringer.
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Evaluering af projektorienteret forløb er en del af den almindelige undervisningsevaluering, men behandles særskilt for at kunne sammenholde studerendes og projektværters oplevelser. I uddannelsesnævnene (UN) er evalueringsrapporterne blevet behandlet på uddannelsesniveau. SN-repræsentanterne tager relevante pointer og problematikker fra behandlingen af evalueringerne i UN med videre til behandlingen i
SN.
Referatuddrag fra behandlingen i SN sendes til Uddannelsesforum Arts (UFA) og dekanatet.
I forbindelse med behandlingen har SN aftalt at drøfte udfordringer med projektorienterede forløb, der kun er på 10 ECTS.
NB! rapporterne skal behandles fortroligt, da der kan være personhenførbare oplysninger i kommentarerne
Bilag 5.1 Evaluering af projektorienteret forløb E20 studerende SN IKK
Bilag 5.2 Evaluering af projektorienteret forløb E20 projektværter SN IKK
Pause 13.55 til 14.05
6.

Nødstudieordninger og omlægning af prøver sommer 2021 (drøftelsespunkt) kl. 14.05 til 14.20
Afdelingsleder og UN-forpersonskaber blev i februar bedt om, at udarbejde en plan
for, hvordan der kan afholdes eksamen virtuelt, hvis eksamenerne ikke kan foregå på
campus i sommeren 2021.
Fakultetets uddannelsesledelse har besluttet, at vi som udgangspunkt omlægger til
zoom, hvis vi får behov for en plan B. Tilsvarende er plan B for skriftlige tilsynsprøver
de korte bundne hjemmeopgaver. Nødstudieordninger vil kun træde i kraft ved en
evt. nedlukning af universitetet.
Afdelingsleder og UN-forpersoner udarbejdede ud fra disse udgangspunkter samt tidligere erfaringer en plan for omlægning af eksaminerne, som behandles i de forskellige UN med frist den 25. marts 2021. Herefter bliver den samlede oversigt over omlægning af prøver og nødstudieordninger for IKK til sommereksamen 2021 den 26.
marts 2021 sendt i skriftlig behandling i IKK SN med svarfrist den 8. april.
For at SN-medlemmerne kan få mulighed for at drøfte sagen inden den skriftlige behandling, lægges der på mødet op til, at SN-medlemmerne orienterer om resultatet af
behandlingerne i UN og at der – hvis muligt – ses på en oversigt over indstillingerne
fra de 9 UN.
Bilag 6.1 Liste vedr. behandlede omlægninger af prøver og nødstudieordninger sommer 2021 UN på IKK
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7. Coronasituationen kl. 14.20 til 14.45
7.1 Input til genåbnings-dilemmaer
7.2

Generel snak om coronarelaterede emner

8.

Orientering om notat om intern organisering på Arts kl. 14.45 til
14.55
Fakultetsledelsen har sendt en invitation om at drøfte notat om styrkelse af den interne organisering på Arts og give input tilbage senest 4. maj 2021. Punktet vil blive
sat på mødet i april. Forperson Lone Koefoed Hansen orienterer om processen inden
da.
Bilag 8.1 Sagsfremstilling til brug for lokale drøftelser 4.3.2021
Bilag 8.2 Notat – Styrkelse af den interne organisering på Arts 25.02.2021
9.

Orientering om indførelse af karakterkrav på minimum 6,0 i kvote 1
og mulig kommende drøftelse i SN kl. 14.55 til 15
Forperson Lone Koefoed Hansen orienterer om forslag til drøftelse af kravet, og studienævnet drøfter kort en mulig proces.
https://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/au-indfoerer-karakterkrav-paa-minimum-60-i-kvote-1/
Pause 15 til 15.05
10. Studiestart (drøftelses- og evt. beslutningspunkt) kl. 15.05 til 15.25
Studerende fremlægger fra møde om studiestart 2021 og lægger op til input fra de øvrige SN-medlemmer og evt. tilslutning til et oplæg fra de studerende med opmærksomhedspunkter i forbindelse med studiestarten 2021.
11. Erfaringsopsamling omkring afdelingernes fagråd o.l. (drøftelsespunkt) kl. 15.25 til 15.35
Studerende lægger op til erfaringsudveksling omkring, hvordan studenterinddragelse
– f.eks. i fagudvalg, fagråd o.l. - fungerer på de forskellige afdelinger.
12. Mulige emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl 15.35 til 15.40
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 12.1 IKK SN Mulige emner rev. 24. februar 2021
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13. Meddelelser kl. 15.40 til 15.55
13.1 Meddelelser til og fra Studieleder
13.2 Meddelelser til og fra Studienævnsforperson og –næstforperson
13.2.1 Fra Uddannelsesforum Arts
13.2.2 Indgåede høringer
Der er p.t. ikke indkommet høringer i perioden fra sidste møde.
13.3 Meddelelser fra SNUK
13.3.1 Nyhedsbrev fra Arts studier
Bilag 13.3.1-1 Marts 2021_Nyhedsbrev fra Arts Studier_DA_ENG
13.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene
13.5 Meddelelser til og fra VEST
14. Evt. kl. 15.55 til 16
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