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Møde den: 21. november 2022 kl. 10 til 13 

Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken 

IKK Studienævnsmøde 

 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden kl. 10 til 10.05 

2. Opfølgning på referat kl. 10.05 til 10.10 

3. Indkomne sager kl. 10.10 til 11.05 

3.1 Dispensationssag om udsættelse af beståelseskravet for et 

førsteårsprøvefag. 

3.2 Dispensationssag om udsættelse af beståelseskravet for et 

førsteårsprøvefag. 

3.3 Dispensationssag om yderligere udsættelse af beståelseskravet for 

førsteårsprøven samt om ekstra prøveforsøg i de tre fag, der indgår i 

førsteårsprøven 

4. Studieordninger 2023 (beslutningspunkt) kl. 11.15 til 12.30 

5. Behandling af foreslåede studieordningsændringer 

(beslutningspunkt) kl. 12.30 til 12.45 

6. Mulige emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 12.45 til 12.50 

7. Meddelelser kl. 12.50 til 13 

7.1 Meddelelser til og fra Studieleder 

7.2 Meddelelser til og fra Studienævnsforperson og –næstforperson 

7.2.1 Fra Uddannelsesforum Arts 

7.2.2 Indgåede høringer 

7.3 Meddelelser fra SNUK 

7.3.1 Nyhedsbrev fra Arts studier 

7.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 

7.5 Meddelelser til og fra VEST 

8. 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. 10 til 10.05 

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. 10.05 til 10.10 

Studienævnet følger op på referatet fra seneste møde 

 

Bilag 2.1 Referat studienævnsmøde Institut for Kommunikation og Kultur 26. oktober 

2022. 

 

3. Indkomne sager kl. 10.10 til 11.05 

Behandling af dispensationssager er forbeholdt studienævnsmedlemmer. 

Da det er første gang i år, at SN behandler dispensationssager, vil LKH indlede punk-

tet og rammesætte behandlingen.  

Studienævnets medlemmer bedes læse sagernes tilsendte bilag grundigt inden mødet. 

 

3.1 Dispensationssag om udsættelse af beståelseskravet for et førsteårsprøvefag. 

Studienævnet bedes træffe afgørelse i en sag vedr. udsættelse af beståelseskravet for 

et førsteårsprøvefag. 

Sagen er behandlet på forretningsudvalgsmøde den 31.10.2022 og er indstillet til af-

slag, da der ikke ses dokumentation for, at usædvanlige forhold har hindret den stu-

derende i at overholde beståelseskravet for førsteårsprøven. 

 

Bilag 3.1.1 Sagsfremstilling vedr. dispensationssag om udsættelse af beståelseskravet 

for et førsteårsprøvefag. 

Bilag 3.1.2 Bilag til sagsfremstilling vedr. dispensationssag om udsættelse af beståel-

seskravet for et førsteårsprøvefag. 

 

 

 

 

 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209940
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209940
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3.2 Dispensationssag om udsættelse af beståelseskravet for et førsteårsprøvefag. 

Studienævnet bedes træffe afgørelse i en sag vedr. udsættelse af beståelseskravet for 

et førsteårsprøvefag. 

Sagen er behandlet på forretningsudvalgsmøde den 31.10.2022 og er indstillet til af-

slag, da der ikke ses dokumentation for, at usædvanlige forhold har hindret den stu-

derende i at overholde beståelseskravet for førsteårsprøven. 

 

Bilag 3.2.1 Sagsfremstilling vedr. dispensationssag om udsættelse af beståelseskravet 

for et førsteårsprøvefag. 

Bilag 3.2.2 Bilag til sagsfremstilling vedr. dispensationssag om udsættelse af beståel-

seskravet for et førsteårsprøvefag. 

 

3.3 Dispensationssag om yderligere udsættelse af beståelseskravet for førsteårsprø-

ven samt om ekstra prøveforsøg i de tre fag, der indgår i førsteårsprøven 

Studienævnet bedes træffe afgørelse i en sag vedr. yderligere udsættelse af beståelses-

kravet for førsteårsprøven samt om ekstra prøveforsøg i de tre fag, der indgår i første-

årsprøven. 

Sagen er behandlet på forretningsudvalgsmøde den 31.10.2022 og er indstillet til af-

slag, da der ikke ses dokumentation for, at usædvanlige forhold har hindret den stu-

derende i at bestå førsteårsprøven frem for andre prøver. 

 

Bilag 3.3.1 Sagsfremstilling vedr. dispensationssag om yderligere udsættelse af bestå-

elseskravet for førsteårsprøven samt om ekstra prøveforsøg i de tre fag, der indgår i 

førsteårsprøven. 

Bilag 3.3.2 Bilag til sagsfremstilling vedr. dispensationssag om yderligere udsættelse 

af beståelseskravet for førsteårsprøven samt om ekstra prøveforsøg i de tre fag, der 

indgår i førsteårsprøven. 

 

Pause kl. 11.05 til 11.15 

 

4. Studieordninger 2023 (beslutningspunkt) kl. 11.15 til 12.30 

Studienævnet arbejder med nye studieordninger til ikrafttrædelse 1.9.2023.  

 

Behandlingen af studieordninger foregår ved spejllæsning i 3 grupper, der hver læser 

et antal studieordninger.   

Studienævnets medlemmer skal i gruppearbejdet forholde sig til ”Studienævnsspal-

ten” i de indstillingsskemaer, der indleder hver studieordning. Studienævnsspalten er 

inddelt i fire overordnede hovedområder, som gruppen drøfter. Ud over drøftelsen og 

behandlingen af de konkrete studieordninger, udgør drøftelsen også erfaringsudveks-

ling blandt deltagerne i gruppen. På baggrund af drøftelserne i gruppen vurderer stu-

dienævnet, om studieordningerne kan indstilles til godkendelse.  
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Nedenfor er listet de punkter, som studienævnet drøfter:  

 Opfølgning på tidligere drøftelser i studienævnet ang. ”årsager og udfordrin-

ger” i forbindelse med revisionen – er beskrevet i indstillingsskemaets afsnit 

1 ”Præsentation af studieordningen” 

 Proces - Har studienævnet kommentarer til processen for revisionen? 

 Om uddannelsen 1.1-1.2 (uddannelsens faglige retning og kompetenceprofil) - 

Har studienævnet kommentarer til uddannelsens formål og relevans? 

 Studieoversigt - Har studienævnet kommentarer til uddannelsens forløb 

og eksaminer? 

 Fagbeskrivelser - Har studienævnet kommentarer til de konkrete fagbe-

skrivelser? 

 

Bilag 4.1 viser spejllæsningsgrupperne, og hvilke studieordninger, der behandles i 

grupperne. SNUK-medarbejderne Camilla Mark Thygesen, Maja Sloth Thuborg og 

Louise Wennemoes Hansen faciliterer behandlingen i grupperne og noterer gruppens 

feedback i indstillingsskemaerne.  

SN-repræsentanterne opfordres til at koncentrere sig om de studieordninger, der er 

til behandling i gruppen. 

 

Efter gruppearbejdet opsamles der i forhold til en formel del og i forhold til erfarings-

udvekslingen. 

 

Formel del, hvor studienævnet beslutter, om: 

1 = Studieordningen godkendes og indstilles dermed til dekanens godkendelse – 

eventuelt med bemærkninger eller forslag til mindre ændringer. 

Beskriv studienævnets eventuelle bemærkninger eller forslag til ændringer. 

 

2 = Studieordningen godkendes med krav om mindre ændringer, der ikke kræver ny 

behandling i studienævnet, og indstilles dermed til dekanens godkendelse med æn-

dringerne.  

Beskriv studienævnets krav om mindre ændringer. 

 

3 = Studieordningen kan ikke godkendes af studienævnet i sin nuværende form og 

kræves derfor revideret af uddannelsesnævnet. Studieordningen behandles igen på 

næste studienævnsmøde i revideret form. 

Beskriv studienævnets krav om ændringer. 

 

4 = Studieordningen kan ikke godkendes af studienævnet i sin nuværende form, og 

forventes ikke at kunne indstilles til godkendelse, men kan genbehandles på næste 

studienævnsmøde. 

 

Forslag til beslutning:  

På baggrund af tilbagemelding fra grupperne træffer studienævnet beslutning om 

indstilling af studieordninger. 
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Næste skridt: 

Indstillingsskemaerne med referat af gruppernes drøftelser lægges i studienævnets 

mappe: 2023 Nye studieordninger IKK SN Indstillingsskemaer efter behandling i SN 

 

Erfaringsudveksling, hvor der videregives væsentlige punkter fra behandlingen af 

studieordningerne. 

 

Bilag 4.1 Studieordninger 2023 og grupper til behandling på novembermødet i IKK 

Bilag 4.2 til 4.17 Studieordninger 2023 til behandling – se oversigt i Bilag 4.1 

SN-repræsentanterne opfordres til at koncentrere sig om de studieordninger, der er 

til behandling i gruppen. 

 

5. Behandling af foreslåede studieordningsændringer (beslutnings-

punkt) kl. 12.30 til 12.45 

Studienævnet behandler de forslag til ændringer som UN har indstillet til studienæv-

net. Studienævnet kan indstille alle typer af ændringer, men jf. prodekanens beslut-

ninger på baggrund af uddannelseseftersynet kan studieordninger først ændres efter 

et fuldt gennemløb, medmindre prodekanen vurderer, at de foreslåede ændringer 

bunder i en øget opfyldelse af uddannelseseftersynet, sikring af de studerendes rets-

sikkerhed eller en faglig udvikling, som fordrer en ændring.   

 

Studienævnet kan indstille studieordningsændringerne ud fra én af følgende kate-

gorier:  

1 = Studieordningsændringen godkendes og indstilles dermed til dekanens godken-

delse – eventuelt med bemærkninger eller forslag til mindre ændringer. 

Beskriv studienævnets eventuelle bemærkninger eller forslag til ændringer. 

 

2 = Studieordningsændringen godkendes med krav om mindre ændringer, der ikke 

kræver ny behandling i studienævnet, og indstilles dermed til dekanens godkendelse 

med ændringerne.  

Beskriv studienævnets krav om mindre ændringer. 

3 = Studieordningsændringen kan ikke godkendes af studienævnet i sin nuværende 

form og kræves derfor revideret af uddannelsesnævnet. Studieordningen behandles 

igen på næste studienævnsmøde i revideret form. 

Beskriv studienævnets krav om ændringer. 

 

4 = Studieordningsændringen kan ikke godkendes af studienævnet i sin nuværende 

form, og forventes ikke at kunne indstilles til godkendelse, men kan genbehandles på 

næste studienævnsmøde. 

 

Forslag til beslutning:  

På baggrund af behandlingen træffer studienævnet beslutning om indstilling af stu-

dieordningsændringer. 
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Bilag 5.1 oversigt over studieordningsændringer på IKK 

Bilag 5.2 indstillede studieordningsændringer 2023 (skabeloner) 

 

NB! Studieordningsændringer fra DDINF og KÆM er forsinkede og kan derfor først 

behandles på studienævnsmødet i december 

 

6. Mulige emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 12.45 til 12.50 

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 6.1 IKK SN Mulige emner rev. 26. oktober 2022 

 

7. Meddelelser kl. 12.50 til 13 

7.1 Meddelelser til og fra Studieleder 

7.2 Meddelelser til og fra Studienævnsforperson og –næstforperson 

7.2.1 Fra Uddannelsesforum Arts 

7.2.2 Indgåede høringer 

Der er p.t. ikke indkommet høringer i perioden fra sidste møde. 

 

7.3 Meddelelser fra SNUK 

7.3.1 Nyhedsbrev fra Arts studier 

Link til november måneds nyhedsbrev fra Arts studier på underviserportalen. 

 

7.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 

7.5 Meddelelser til og fra VEST 

 

8. Evt. 

 

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

