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Møde den: 27. april 2022 kl. 9 til 12 

Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken  

IKK Studienævnsmøde 

 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden kl. 9 til 9.05 

2. Opfølgning på referat kl. 9.05 til 9.10 

3. Indkomne sager 

4. Evaluering af projektorienteret forløb (drøftelsespunkt) kl. 9.10 

til 9.30 

5. Studiemiljø og gruppearbejde – tema for IKK SN i 2022 kl. 9.30 

til 10.10 

6. Orientering om igangsættelse af proces for udvikling af nye 

studieordninger med ikrafttrædelse fra 1.9. efterfølgende år kl. 

10.20 til 10.40 

7. Flytning af IKK SN mødet i november kl. 10.40 til 10.50 

8. Orientering om ændringer i proceduren for 

specialevejledningsplaner 20 kl. 11 til 11.20 

9. Mulige emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 11.20 til 11.35 

10. Meddelelser kl. 11.35 til 11.50 

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. 11.50 til 12 

 

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. 9 til 9.05 

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. 9.05 til 9.10 

Studienævnet følger op på referatet fra seneste møde 

 

Bilag 2.1 Referat studienævnsmøde Institut for Kommunikation og Kultur 28. marts 

2022. 

 

3. Indkomne sager 

Behandling af dispensationssager er forbeholdt studienævnsmedlemmer. 

Der er ikke p.t. indgået sager til behandling. 

 

4. Evaluering af projektorienteret forløb (drøftelsespunkt) kl. 9.10 til 

9.30 

Studienævnet (SN) drøfter og kommenterer evaluering af projektorienteret forløb for 

E21 fra hhv. studerende og projektværter med særlig opmærksomhed på de tre de-

lelementer af det projektorienterede forløb og på sammenhængen mellem disse tre 

delelementer (1. vejledning og/eller undervisning, 2. forløbet hos projektværten samt 

3. eksamensformen) samt på den generelle sammenhæng på hele semesteret.  

 

Studienævnet drøfter, om evalueringsresultaterne giver anledning til forslag til kvali-

tetsforbedringer eller temaer til drøftelse på tværs af uddannelserne. 

 

Evaluering af projektorienteret forløb er en del af den almindelige undervisningseva-

luering, men behandles særskilt for at kunne sammenholde studerendes og projekt-

værters oplevelser.  

 

I uddannelsesnævnene (UN) er evalueringsrapporterne blevet behandlet på hhv. ud-

dannelsesniveau og UN-niveau, og SN-repræsentanterne tager relevante pointer og 

problematikker fra behandlingen af evalueringerne i UN med videre til behandlingen 

i SN.  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209940
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209940
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Referatuddrag fra behandlingen i SN sendes til dekanatet.  

 

NB! rapporterne skal behandles fortroligt, da der kan være personhenførbare oplys-

ninger i kommentarerne.  

 

Bilag 4.1 SN IKK Evaluering studerende E21  

Bilag 4.2 SN IKK_Evaluering projektværter_E2021 

 

Som SN-repræsentant medbringer du input fra behandlingen af evaluering af pro-

jektorienteret forløb i UN’erne. Konsultér evt. referaterne fra UN-møderne i dit UN – 

februar eller marts – afhængigt af, hvornår I behandlede hhv. evalueringsnotater eller 

særskilt evaluering af projektorienteret forløb. 

 

5. Studiemiljø og gruppearbejde – tema for IKK SN i 2022 kl. 9.30 til 

10.10 

Chalotte Theresa Christensen fra VEST holder oplæg om studiegrupper fra et VEST-

perspektiv og om, hvad studenterstudievejlederne aktuelt tilbyder – med særlig fokus 

på studiegruppeworkshops, der afholdes for nystartede studerende hvert år i septem-

ber.  

 

Bilag 5.1 Input om Studiegruppeworkshop 

 

Pause kl. 10.10 til 10.20 

 

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

ordninger med ikrafttrædelse fra 1.9. efterfølgende år kl. 10.20 til 

10.40 

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

ordningsrevisioner. På baggrund af dette orienteres Studienævnet om, hvilke studie-

ordninger der er i gangsat en proces for med henblik på ikrafttrædelse fra 01.09 efter-

følgende år.  

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 6.1 Liste over 2023 studieordninger IKK 

 

 

 
 

https://udarbejdstudieordninger.au.dk/proces/
https://udarbejdstudieordninger.au.dk/proces/
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7. Flytning af IKK SN mødet i november kl. 10.40 til 10.50 

Forperson Lone Koefoed Hansen er optaget på mødedatoen. Mødet foreslås derfor 

flyttet til mandag eftermiddag, den 21. november 2022 - med mindre en anden VIP 

vil overtage mødeledelsen.  

 

Pause kl. 10.50 til 11 

 

8. Orientering om ændringer i proceduren for specialevejledningspla-

ner 20 kl. 11 til 11.20 

Studienævnet orienteres om ændringer i proceduren for specialevejledningsplaner. 

Baggrunden for ændringerne er, at universitetet af Uddannelses- og forskningsstyrel-

sen er blevet pålagt at iværksætte ekstra tiltag for at sikre, at alle studerende har en 

godkendt vejledningsplan og opgaveformulering, når de påbegynder 1. eller følgende 

prøveforsøg på specialet, samt at der skal være afsat tid mellem hvert specialeforsøg 

til at revidere specialets opgaveformulering. Der er den 1. april udsendt informations-

mails til vejledere og de studerende, som ændringerne er relevante for. De udsendte 

informationsmails samt en procesplan er vedlagt som bilag til punktet. 

 

Bilag 8.1 Informationsmail specialestuderende 

Bilag 8.2 Informationsmail VIP 

Bilag 8.3 Procesplan 

 

9. Mulige emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 11.20 til 11.35 

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 9.1 IKK SN Mulige emner rev. 28. marts 2022 

 

10. Meddelelser kl. 11.35 til 11.50 

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 

Nedenstående høringer og lovgivning er indkommet i perioden fra sidste møde:  

Høring: Midlertidig suspension af SU-godkendelse af hele uddannelser i visse lande.  

10.3 Meddelelser fra SNUK 

10.3.1 Nyhedsbrev fra Arts studier 

Link til april måneds nyhedsbrev fra Arts studier på underviserportalen. 

 

10.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 

10.5 Meddelelser til og fra VEST 

 

11. Evt. kl. 11.50 til 12 

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

