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Møde den: 26. maj 2021 kl. 13 til 16 

Mødet afholdes via zoom https://aarhusuniversity.zoom.us/s/69640708766 

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. Valg af stedfortræder for forpersonen i juni 2021 

(beslutningspunkt) kl. 13.15 til 13.30 

5. Orientering om igangsættelse af proces for udvikling af nye 

studieordninger og med ikrafttrædelse fra 1.9. efterfølgende år 

kl. 13.30 til 13.35 

6. Coronasituationen kl. 13.35 til 14.05 

6.1 Efteråret 2021 inkl. studiestart 

7. Tilstedeværelseskrav og aktivitetskrav (drøftelsespunkt) kl. 

14.15 til 15.15 

8. Mulige emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 15.25 til 15.40 

9. Meddelelser kl. 15.40 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 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/69640708766
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NB! Tekst med lilla handler om noget, som SN-medlemmerne skal være særligt op-

mærksomme 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, 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 fra studienævnsmøde 28. april 2021 

 

3. Indkomne sager 

Der er ikke p.t. indkommet sager til behandling 

 

4. Valg af stedfortræder for forpersonen i juni 2021 (beslutningspunkt) 

kl. 13.15 til 13.30 

Studienævnet vælger stedfortræder for forperson, Lone Koefoed Hansen, der er fra-

værende i juni måned.  

 

5. Orientering om igangsættelse af proces for udvikling af nye studie-

ordninger og med ikrafttrædelse fra 1.9. efterfølgende år kl. 13.30 til 

13.35 

 Uddannelsesnævnene har meldt ønsker ind til igangsættelse af processer for studie-

ordningsrevisioner. På baggrund af dette orienteres Studienævnet herved om, hvilke 

studieordninger der er i gangsat en proces for med henblik på ikrafttrædelse fra 01.09 

efterfølgende år.  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209940
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209940
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Udviklingsarbejdet foregår i afdelinger og uddannelsesnævn. I oktober-december vil 

uddannelsesnævnene indstille den nye studieordning til godkendelse i Studienævnet 

og dekanat. 

Studienævnet kan se en overordnet procesplan for arbejdet med udviklingen af nye 

studieordninger på www.udarbejdstudieordninger.dk. Her findes også relevant mate-

riale og vejledning for arbejdet. 

 

Bilag 5.1 2022 studieordninger IKK 

 

6. Coronasituationen kl. 13.35 til 14.05 

6.1 Efteråret 2021 inkl. studiestart 

 

Pause 14.05 til 14.15 

 

7. Tilstedeværelseskrav og aktivitetskrav (drøftelsespunkt) kl. 14.15 til 

15.15 

SN har i forbindelse med diskussioner om studieordninger, eksamensfordringer og 

senest ifbm. coronasituationen flere gange ønsket at diskutere hvordan afdelingerne 

indskriver fx tilstedeværelses- eller aktivitetskrav i studieordningerne. På denne drøf-

telse vil SN vende fordele, ulemper og dilemmaer ved de forskellige løsninger, som af-

delingerne har valgt, især mhp at kvalificere diskussionerne både på afdelinger (ifbm 

studieordninger) og i fakultetsledelsen (ifbm mere principielle diskussioner). 

 

SN-medlemmerne bedes overveje, hvilke eksempler, de selv kan medbringe til dis-

kussionen -- fx ift. diskussioner i fagmiljøerne og ift. konkrete eksempler fra egne op-

levelser med undervisning. 

 

Pause 15.15 til 15.25 

 

8. Mulige emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 15.25 til 15.40 

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. 

 

Bilag 8.1 IKK SN Mulige emner april 2021 

 

9. Meddelelser kl. 15.40 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 

HØRING af revideret bekendtgørelse om realkompetencevurdering i forhold til aka-

demi- og diplomuddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område 

https://udarbejdstudieordninger.au.dk/proces/
https://udarbejdstudieordninger.au.dk/proces/
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9.3 Meddelelser fra SNUK 

9.3.1 Nyhedsbrev fra Arts studier 

Bilag 9.3.1-1 Maj 2021_Nyhedsbrev fra Arts Studier 

 

9.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 

9.5 Meddelelser til og fra VEST 

 

10. Evt. kl. 15.55 til 16 


