AARHUS
UNIVERSITET

Møde den: 28. april 2021 kl. 13 til 16
Mødet afholdes via zoom https://aarhusuniversity.zoom.us/s/67097932869
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.

Obligatoriske SN-spørgsmål til undervisningsevaluering
(beslutningspunkt) kl. 13.15 til 13.45

5.

Drøftelser vedr. intern organisering kl. 13.50 til 14.40

6.

Coronasituationen kl. 14.50 til 15.20
6.1 Særligt med henblik på genåbning og eksamen
6.2 Efteråret 2021 inkl. studiestart
6.3 Øvrige coronarelaterede emner

Dagsorden

Studienævnsbetjening og
uddannelseskvalitet (SNUK)
Dato: 19. april 2021

7.

Drøftelse af overvejelse om navneskifte for censorkorps
(drøftelsespunkt) kl. 15.20 til 15.25

Ref: Meol

8.

Evt. opfølgning fra ENGELSK om diskussion i UN
(orienteringspunkt) kl. 15.25 til 15.35
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9.

Mulige emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 15.35 til 15.45

10. Meddelelser kl. 15.45 til 15.55
10.1
Meddelelser til og fra Studieleder
10.2
Meddelelser til og fra Studienævnsforperson og –næstforperson
10.2.1 Fra Uddannelsesforum Arts
10.2.2 Indgåede høringer
10.3
Meddelelser fra SNUK
10.3.1 Nyhedsbrev fra Arts studier
10.4
Meddelelser fra Uddannelsesnævnene
10.5
Meddelelser til og fra VEST
11. 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

AARHUS
UNIVERSITET

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 studienævnsmøde 24. marts 2021
3. Indkomne sager
Behandling af dispensationssager er forbeholdt studienævnsmedlemmer.
Der er ikke p.t. indkommet sager til behandling
4.

Obligatoriske SN-spørgsmål til undervisningsevaluering (beslutningspunkt) kl. 13.15 til 13.45
Studienævnet tager stilling til, om de nuværende IKK SN spørgsmål skal bibeholdes
og være obligatoriske på SN-niveau i forbindelse med undervisningsevaluering – i efteråret 2021 og frem. Resultatet af evalueringen i E20 kan evt. benyttes i forhold til at
kvalificere diskussionen om spørgsmålene, og hvorvidt de fortsat skal være obligatoriske.
De nuværende IKK SN-spørgsmål blev udarbejdet og vedtaget af SN i F19 og har været gældende siden som obligatoriske.
Forslag til beslutning:
SN beslutter, om de nuværende IKK SN-spørgsmål til undervisningsevaluering skal
bibeholdes, om de skal være obligatoriske og for hvilken periode.
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Bilag 4.1 IKK SN-spørgsmål til undervisningsevaluering F21
Bilag 4.2 Undervisningsevaluering E20 IKK SN - oversigt over resultat af fælles
spørgsmål
Pause 13.45 til 13.50
5. Drøftelser vedr. intern organisering kl. 13.50 til 14.40
Bemærkning fra forperson Lone Koefoed Hansen (LKH) og næstforperson Zenia Børsen (ZB) til nedenstående sagsfremstilling vedr. punktet.
På SN-mødet foreslår vi, at vi koncentrerer os om at diskutere, hvordan fakultetets
nuværende organisering præger (på godt og ondt) SN’s arbejde, og hvordan det arbejde kan styrkes, hvad enten det foregår i den nuværende organisationsstruktur eller
i en ny struktur. Punktet handler på den måde bl.a. om:
 forholdet mellem UN og SN
 hvordan vi kan styrke/bevare energien i såvel UN- som SN-arbejdet
 forholdet mellem ledelsesstrengen, den valgte streng (nævnene) og administrationens organisering (dvs. hele Arts’ organisering)
 og om SN og UN’s opgaver, hhv. formelt og faktisk.
ZB og LKH regner med, at vi på mødet prøver at undlade at være reaktive på fakultetsledelsens udspil (dvs. vi skal prøve at undlade at erklære os enige eller uenige med
de analyser, der præsenteres), for i stedet at have fokus på, hvad vi ser som styrker og
svagheder i nævnenes nuværende råderum og arbejde, og hvordan vi kan bringe de
for os vigtige dilemmaer ind i diskussionen på fakultetsniveau.
På punktet til mødet kommer vi til at veksle mellem breakout-rooms og plenum, og
til at anvende både skriftlige og mundtlige samtaleformer
Sagsfremstillingen:
Fakultetsledelsen har besluttet at invitere til sonderende drøftelser vedr. organiseringen på Arts, jf. det vedlagte notat ”Styrkelse af den interne organisering på Arts”–
med mulighed for at indsende skriftlige input til fakultetsledelsen på baggrund af
drøftelserne.
Følgende enheder/råd/udvalg/nævn på Arts inviteres til at deltage:
Institutter (Institutledelse, Institutforum, afdelinger, samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg, studienævn, uddannelsesnævn, forskningsudvalg), ACA, Akademisk Råd,
FAMU/FSU, Ph.d.-udvalget/ph.d.-programledere, Uddannelsesforum
Proces
4. marts: Drøftelserne sættes i værk
På fakultetsniveau sendes sagen til drøftelse på flg. ordinære møder:
18. marts: FSU/FAMU (+ samt evt. et ekstra møde, hvis 18.3. er for tidligt)
22. marts / 27. april: Uddannelsesforum
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27. april: Akademisk Råd
3. maj: Ph.d.-udvalget
4. maj: Deadline for indsendelse af input til fakultetsledelsen
Juni: Fakultetsledelsen træffer beslutning om enten at gå videre ift. at foretage visse
justeringer i den indre organisering inden for den eksisterende institutstruktur, eller
om der iværksættes en høring i efteråret 2021 vedr. etableringen af et fjerde institut.
Bilag 5.1 Notat - Styrkelse af den interne organisering på Arts 25.02.2021
Pause 14.40 til 14.50
6. Coronasituationen kl. 14.50 til 15.20
6.1 Særligt med henblik på genåbning og eksamen
6.2 Efteråret 2021 inkl. studiestart
6.3 Øvrige coronarelaterede emner
7.

Drøftelse af overvejelse om navneskifte for censorkorps (drøftelsespunkt) kl. 15.20 til 15.25
Censorformandsskabet for IIM.dk har bedt om evt. kommentarer til et forslag om at
ændre navnet på censorkorpset
FRA: Censorkorpset for Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk)
TIL: Censorkorpset for Informationsteknologi og Interaktive Medier (IIM.dk)
Det har vist sig, at navnet for IIM.dk måske ikke er helt retvisende, idet dette navn
ikke klart signalerer at uddannelserne her alle har et teknologisk indhold og sigte.
Derudover er der navnesammenfald med censorkorpset for Biblioteksvidenskab og
Informationsvidenskab.
8.

Evt. opfølgning fra ENGELSK om diskussion i UN (orienteringspunkt) kl. 15.25 til 15.35
UN på Engelsk havde planlagt et punkt på aprilmødet om brugen af personlige pronominer i undervisningen, som SN var interesseret i at høre diskussionen af. Såfremt
engelsk UN fik diskuteret punktet, orienteres SN her mhp. evt. senere programsættelse af punktet.
9. Mulige emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 15.35 til 15.45
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 9.1 IKK SN Mulige emner rev. 24. marts
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10. Meddelelser kl. 15.45 til 15.55
10.1 Meddelelser til og fra Studieleder
10.2 Meddelelser til og fra Studienævnsforperson og –næstforperson
10.2.1 Fra Uddannelsesforum Arts
10.2.2 Indgåede høringer
Der er p.t. ikke indkommet høringer i perioden fra sidste møde.
10.3 Meddelelser fra SNUK
10.3.1 Nyhedsbrev fra Arts studier
Bilag 10.3.1-1 april 2021 Nyhedsbrev fra Arts studier
10.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene
10.5 Meddelelser til og fra VEST
11. Evt. kl. 15.55 til 16
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