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Møde den: 27. oktober 2021 kl. 13 til 16 
Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken 
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 på AU (status) kl. 13.15 til 13.20 

5. Mødeplan 2022 (beslutningspunkt) kl. 13.20 til 13.25 

6. Kvalitetssikring – Evalueringsrapporter foråret 2021 (drøftelses 
og beslutningspunkt) kl. 13.25 til 14.10 

7. SN spørgsmål til undervisningsevaluering (beslutningspunkt) 
kl. 14.20 til 14.30 

8. Undervisningsmiljøvurdering (drøftelsespunkt) kl. 14.30 til 
15.15 

9. Skriftlig kommentering af kvalitetspolitik 2021 
(drøftelsespunkt) kl. 15.15 til 15.30 

10. Coronasituationen (drøftelsespunkt) 15.30-15.40 

11. Mulige emner til drøftelse (beslutningspunkt) 15.40-15.45 

12. Meddelelser 15.45-16.00 
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 (link) 

12.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 
12.5 Meddelelser til og fra VEST 

13. Evt. 
 
NB! Tekst med lilla nedenfor handler om noget, som SN-medlemmerne skal være 
særligt opmærksomme på, f.eks. forberedelse, opgaver o.l.  
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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 
 
Bilag 2.1 Referat fra studienævnsmøde 29. september 2021 
 
3. Indkomne sager  
Der er ikke indgået sager til behandling. 
 
4. Valg på AU (status) kl. 13.15 til 13.20 
Studienævnet tager en status på opstilling af studerende til valget E21 
 
5. Mødeplan 2022 (beslutningspunkt) kl. 13.20 til 13.25 
Studienævnet godkender mødeplan for 2022. 
 
Bilag 5.1 Foreløbig mødeplan for studienævnet ved IKK 
 
6. Kvalitetssikring – Evalueringsrapporter foråret 2021 (drøftelses og 

beslutningspunkt) kl. 13.25 til 14.10 
OBS, indeholder gruppediskussion i tre grupper: 

- TYSKROM+KÆM+Nordisk 
- Engelsk+DRAMUS+MEDJOUR 
- LICS+DDINF+LITRET 

 
Alle medlemmer bedes forberede sig på evalueringerne (se bilag 6.2) fra egen gruppe. 
 
Studienævnet drøfter først resultater af de fælles, tværgående AU og SN spørgsmål 
ved undervisningsevaluering på hele IKK. De obligatoriske tværgående spørgsmål, 
bestod i foråret 2021 af 2 spørgsmål, der var fælles for hele Aarhus Universitet, og 11 
spørgsmål, som studienævnet havde udvalgt. Bilag 6.1 viser resultatet af evalueringen 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209940
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209940
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vedr. fælles spørgsmål og fremlægges i studienævnet til drøftelse. 
 
Studienævnet behandler afdelingsledernes evalueringsrapporter for foråret 2021. 
Evalueringsrapporterne er udarbejdet på baggrund af de skriftlige notater, som un-
derviser og studerende indsender om resultatet af kursusevalueringerne og som be-
handles på UN.  

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 fo-

kus 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 lej-
lighed, eller som skal tages videre til andre fora? 

4. I forhold til IKK SNs forsøg i forhold til afrapportering fra undervisningseva-
luering: Er den nuværende form en rigtig vej at gå? 
  

Bilag 6.1 Undervisningsevaluering F21 IKK SN - oversigt over resultat af fælles 
spørgsmål 
Supplerende materiale: 
Retningslinjer vedr. undervisningsevaluering på Arts (link) 
IKK Evalueringspolitik (link) 
Bilag 6.2 Evalueringsrapporter IKK F2021 
 
Pause 14.10-14.20 
 
7. SN spørgsmål til undervisningsevaluering (beslutningspunkt) kl. 

14.20 til 14.30 
SN besluttede på mødet i april 2021, at spørgsmålet om midtvejsevaluering (AR-IKK-
SN-009 i bilag 7.1) skal omformuleres inden evalueringen af F22, så det rummer no-
get om løbende dialog om kurset, som ikke nødvendigvis benævnes midtvejs-evalue-
ring. 
Mette-Marie (KÆM) og Lone (DDINF) har arbejdet med et alternativ og har følgende 
forslag til omformulering: 
Fra: Der er blevet fulgt op på kursets midtvejsevaluering. 

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/Undervisningsevaluering_paa_Arts.pdf
http://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/IKK_evalueringspolitik.pdf
https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/SN_IKK/2021/Referat_studienaevnsmoede_den_28._april_2021.pdf
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Til: Underviser har i løbet af kurset givet mulighed for dialog om undervisningen, fx i 
form af en midtvejsevaluering. Uddyb gerne dit svar. 
 
Forslag til beslutning: 
SN beslutter ny formulering af IKK SN-spørgsmål AR-IKK-SN-009 til undervisnings-
evaluering. 
 
Bilag 7.1 IKK SN-spørgsmål til undervisningsevaluering E21 
 
 
8. Undervisningsmiljøvurdering (drøftelsespunkt) kl. 14.30 til 15.15 
OBS, indeholder gruppediskussion i tre grupper: 

- DRAMUS+KÆM+LITRET 
- Engelsk+LICS+TYSKROM 
- MEDJOUR+DDINF+Nordisk 

 
Alle medlemmer bedes forberede sig på handleplaner (se bilag 8.2) fra egen gruppe. 
 
Studienævnet drøfter handleplaner for undervisningsmiljø for nævnets uddannelser 
med fokus på at udbrede eksempler på god praksis og idéer til indsatser på tværs af 
uddannelser. Studienævnet har desuden mulighed for at identificere egne indsatsom-
råder for det tværgående undervisningsmiljø og aftale opfølgning herpå.  
 
Baggrund 
Undervisningsmiljøvurderingen er en vurdering af universitetets fysiske, psykiske og 
æstetiske miljø og skal efter lovkrav udføres på universiteter hvert 3. år. Formålet 
med vurderingen er, at udpege hvis, der er områder, hvor der er behov for en indsats 
for at udvikle og sikre et godt undervisningsmiljø for de studerende. Studerende på 
Arts har modtaget information om undervisningsmiljøvurderingen og er blevet invi-
teret til at kontakte deres repræsentant i uddannelsesnævnet, såfremt de har ønsker 
om at bidrage til drøftelserne. 
 
Forløb til studienævnsmødet:  
I behandlingen af handleplanerne fokuserer studienævnet på at dele eksempler på 
god praksis og idéer til indsatser på tværs af uddannelser:  

1) Hvilket punkt fra en afdelings handleplaner kan være interessante for andre 
afdelinger i forhold til det tværgående blik, som studienævnet anlægger? 
Hvert repræsentationsområde fremlægger ét punkt fra deres handleplaner.  

2) Hvilke punkter fra de andre repræsentationsområder er værd at bemærke?  
 
Næste skridt:  

- Studienævnsrepræsentanterne viderebringer eventuelle relevante eksempler 
på god praksis og idéer til mulige indsatser til afdelingsleder og uddannelses-
nævn.  

- Handleplanerne godkendes af studieleder og prodekan og offentliggøres på 
studieportalen. 

- Sideløbende med undervisningsmiljøvurderingen drøfter fakultetsledelsen og 
institutter proces for håndtering af konkrete sager om mobning, chikane og 
diskrimination mellem medarbejder og studerende. 
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- Studienævnet følger op på evt. egne indsatsområder for det tværgående un-
dervisningsmiljø – evt. i forbindelse med behandling af det efterfølgende års 
handleplaner fra årlig status.  
 

Bilag: 
8.1 IKK samlet med svarprocent Undervisningsmiljøvurdering 2020 
8.2 Uddannelsernes handleplaner for undervisningsmiljø 
 
Yderligere materiale/baggrundsinformation som det er muligt at benytte sig af 

- Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø 
- Studiemiljøundersøgelsen 

 
9. Skriftlig kommentering af kvalitetspolitik 2021 (drøftelsespunkt) kl. 

15.15 til 15.30 
Arbejdet med uddannelsesudvikling og -kvalitet på AU har over de senere år antaget 
stadigt stigende modenhed, hvad angår systematik og opnåelse af fælles standarder 
på tværs af organisationen. På baggrund af denne udvikling er det nærliggende at re-
formulere AU’s kvalitetspolitik på uddannelsesområdet mhp. at skabe et dokument, 
der både kan være retningssættende for den fremadrettede kvalitetsudvikling, og som 
samtidig er bragt i overensstemmelse med de nye krav i akkrediteringsvejledningen. 
Uddannelsesudvalget ønsker på denne baggrund en kvalificering af vedlagte udkast 
til en ny kvalitetspolitik, der er kendetegnet ved et øget fokus på politikkens værdi-
sættende og retningsangivende funktion, ligesom politikkens struktur og udformning 
er blevet forenklet.  
 
Som led i processen ønsker Uddannelsesudvalget at indhente eventuelle kommenta-
rer, opmærksomhedspunkter m.v. fra de for kvalitetsprocesserne relevante aktører 
forud for den endelige godkendelse af politikken i Universitetsledelsen i december 
måned. 
 
Studienævnet tager en endelig drøftelse af udkastet til ny kvalitetspolitik bl.a. på bag-
grund af indmeldinger fra uddannelsesnævnene. 
 
Bilag 9.1 Historik og Tanker bag den nye kvalitetspolitik 
Bilag 9.2 Udkast til ny kvalitetspolitik 
Bilag 9.3 Nuværende kvalitetspolitik for uddannelse på AU – link Kvalitetsarbejde på 
Aarhus Universitet (e-pages.dk) 
Bilag 9.4 Procesplan for godkendelse af kvalitetspolitikken 
 
10. Coronasituationen (drøftelsespunkt) 15.30-15.40 
Studienævnet drøfter coronasituationen. 
 
11. Mulige emner til drøftelse (beslutningspunkt) 15.40-15.45 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/316
https://studerende.au.dk/studiemiljo/
https://studerende.au.dk/studiemiljo/
http://www.e-pages.dk/aarhusuniversitet/1067/
http://www.e-pages.dk/aarhusuniversitet/1067/
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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. 29. sep. 2021 
 
12. Meddelelser 15.45-16.00 
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) 
12.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 
12.5 Meddelelser til og fra VEST 
 
13. Evt. 
 

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