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AARHUS 
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Møde den: 26. oktober 2022 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 13.10 

3. Indkomne sager kl. 13.10 til 13.55 

3.1 Dispensationssag om yderligere udsættelse af fristen for 4. 

prøveforsøg i specialet. 

4. Kvalitetssikring – Evalueringsrapporter 

Undervisningsevaluering (drøftelses- og beslutningspunkt) kl. 

14.05 til 14.35 

5. Evaluering af studiestarten 2022 (drøftelsespunkt) kl. 14.45 til 

15.10 

6. Kort status på fjernelse af forudsætningskrav kl. 15.10 til 15.15 

7. Mødeplan 2023 (beslutningspunkt) kl. 15.15 til 15.20 

8. Valg på AU (status) kl. 15.20 til 15.25 

9. Indkaldelser til Undervisningsprisen 2023 kl. 15.25 til 15.35 

10. Mulige emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 15.35 til 15.50 

11. Meddelelser kl. 15.50 til 16 

11.1 Meddelelser til og fra Studieleder 

11.2 Meddelelser til og fra Studienævnsforperson og –næstforperson 

11.2.1 Fra Uddannelsesforum Arts 

11.2.2 Indgåede høringer 

11.3 Meddelelser fra SNUK 

11.3.1 Nyhedsbrev fra Arts studier 

11.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 

11.5 Meddelelser til og fra VEST 

12. 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 13.10 

Studienævnet følger op på referatet fra seneste møde 

 

Bilag 2.1 Referat studienævnsmøde Institut for Kommunikation og Kultur 28. sep-

tember 2022. 

 

3. Indkomne sager kl. 13.10 til 13.55 

Behandling af dispensationssager er forbeholdt studienævnsmedlemmer. 

 

3.1 Dispensationssag om yderligere udsættelse af fristen for 4. prøveforsøg i speci-

alet.   

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

4. prøveforsøg i specialet. 

Sagen er behandlet på forretningsudvalgsmøde den 3. oktober 2022 og er indstillet til 

afslag, da der ikke vurderes at være dokumentation, der kan give grundlag for yderli-

gere udsættelse. 

Studienævnets medlemmer bedes læse sagens tilsendte bilag grundigt inden mødet. 

 

Bilag 3.1.1 Sagsfremstilling vedr. dispensationssag om yderligere udsættelse af fristen 

for 4. prøveforsøg i specialet. 

Bilag 3.1.2 Bilag til sagsfremstilling vedr. dispensationssag om yderligere udsættelse 

af fristen for 4. prøveforsøg i specialet. 

 

Studienævnets medlemmer bedes læse sagens tilsendte bilag grundigt inden mødet. 

 

Pause kl. 13.55 til 14.05 

 

 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209940
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209940
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4. Kvalitetssikring – Evalueringsrapporter Undervisningsevaluering 

(drøftelses- og beslutningspunkt) kl. 14.05 til 14.35 
OBS, indeholder gruppediskussion i tre grupper:  
- TYSKROM+DRAMUS+LICS  
- Engelsk+ KÆM+MEDJOUR  
- Nordisk+DDINF+LITRET  

Alle medlemmer bedes forberede sig på evalueringsrapporterne (se bilag 4.3) fra egen 

gruppe. 

 

Studienævnet drøfter først resultater af de fælles, tværgående AU og SN spørgsmål 

ved undervisningsevaluering på IKK. De obligatoriske tværgående spørgsmål, bestod 

i foråret 2022 af 2 spørgsmål, der var fælles for hele Aarhus Universitet, og 11 spørgs-

mål, som studienævnet havde udvalgt.  

Bilag 4.1 viser resultatet af evalueringen vedr. fælles spørgsmål F2022 og fremlægges 

i studienævnet til drøftelse.  

Bilag 4.2 og 4.3 viser resultatet af evalueringen vedr. fælles spørgsmål fra F18 til E21. 

 

Studienævnet behandler afdelingsledernes evalueringsrapporter for foråret 2022. 

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? 

 

Bilag 4.1 Undervisningsevaluering F22 IKK - resultat af fælles spørgsmål 

Bilag 4.2 Undervisningsevaluering E21 IKK - resultat af fælles spørgsmål  

Bilag 4.3 Undervisningsevaluering F18 til F21 IKK resultat af fælles spørgsmål 

Supplerende materiale: 

Retningslinjer vedr. undervisningsevaluering på Arts (link) 

IKK Evalueringspolitik (link) 

Bilag 4.4 Evalueringsrapporter IKK F2022 

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/Undervisningsevaluering_paa_Arts.pdf
http://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/IKK_evalueringspolitik.pdf
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Pause kl. 14.35 til 14.45 

 

5. Evaluering af studiestarten 2022 (drøftelsespunkt) kl. 14.45 til 15.10 

På baggrund af evalueringsrapporter for studiestarten 2022 drøfter studienævnet 

(SN) evalueringerne for studiestarten 2022  

 

Drøftelsen tager primært udgangspunkt i evalueringen for IKK, og med blik til evalu-

eringen for hele Arts 2022 (2021 evalueringen for IKK er medtaget til oriente-

ring/sammenligning). Evalueringen på Cognitive Science er i et særskilt dokument i 

en engelsk version af hensyn til internationale studerende.  

 

Studienævnet erfaringsudveksler derudover i forhold til studiestartstiltag fra i år, som 

kan være brugbare fremover. SN-medlemmer må derfor meget gerne overveje dette – 

evt. i dialog med de respektive UN. 

 

Helt konkret er det Bilag 5.1 og 5.2, der er de vigtigste.  

Bilag 5.5 er hele datagrundlaget. Kan evt. anvendes under mødet til at søge i. 

 

Bilag 5.1 BA IKK_evaluering studievelkomst 2022 

Bilag 5.2 Cognitive science_evaluering studievelkomst 2022 (data herfra er ikke in-

kluderet i Bilag 5.1) 

Bilag 5.3 BA Arts_evaluering af studievelkomst 2022 

Bilag 5.4 BA IKK_Evaluering af studievelkomst 2021 

Bilag 5.5 BA IKK evaluering af studievelkomst på uddannelsesniveau 2022 

 

6. Kort status på fjernelse af forudsætningskrav kl. 15.10 til 15.15 

SN tager en runde for at videregive vigtige informationer om arbejdet med fjernelse 

af forudsætningskrav. 

 

7. Mødeplan 2023 (beslutningspunkt) kl. 15.15 til 15.20 
Studienævnet godkender mødeplan for 2023.  
Mødeplanen skal godkendes nu, for at UN’erne kan lave mødeplan, og for at UVA-
EKA – når de nye studerende repræsentanter er valgt til SN – har bedst mulighed for 
at tilpasse de studerendes skema, så de kan deltage i SN-møderne.  
 
Bilag 7.1 Foreløbig mødeplan for studienævnet ved IKK  

 

8. Valg på AU (status) kl. 15.20 til 15.25  

Studienævnet tager en status på opstilling af studerende til valget E22 
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9. Indkaldelser til Undervisningsprisen 2023 kl. 15.25 til 15.35 

Opslaget for Undervisningsprisen 2023 er offentliggjort på ministeriets hjemmeside: 

https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/undervisningsprisen/opslag-

og-indstilling.  

 

Dekanatet har angivet en proces, hvor hvert SN senest den 15. november sender ind-

stilling af to personer, der repræsenterer to forskellige køn, med en begrundelse for 

indstillingen på hver. 

Herefter vil fakultetsledelsen den 24. november 2022 behandle forslagene og ud-

vælge hvilke, der bliver sendt videre til uddannelsesudvalget for deres endelige ud-

vælgelse den 6. december 2022. 

 

Studienævnet drøfter på mødet mulige indstillinger til prisen. Hvis nogen har idéer til 

indstilling – tag dem med.  

 

Bilag 9.1 DKUNI-proces for national undervisningspris 2023 

 

10. Mulige emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 15.35 til 15.50 

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 10.1 IKK SN Mulige emner  

 

11. Meddelelser kl. 15.50 til 16 

11.1 Meddelelser til og fra Studieleder 

11.2 Meddelelser til og fra Studienævnsforperson og –næstforperson 

11.2.1 Fra Uddannelsesforum Arts 

11.2.2 Indgåede høringer 

Høring over bekendtgørelse om udbetaling af engangsbeløb til uddannelsessøgende, 

der modtager stipendium som tillæg på grund af en funktionsnedsættelse eller som 

enlig forsøger 

 

11.3 Meddelelser fra SNUK 

11.3.1 Nyhedsbrev fra Arts studier 

Link til oktober måneds nyhedsbrev fra Arts studier på underviserportalen. 

 

11.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 

11.5 Meddelelser til og fra VEST 

 

12. Evt. 

 

https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/undervisningsprisen/opslag-og-indstilling
https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/undervisningsprisen/opslag-og-indstilling
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/

