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Møde den: 28. september 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 

4. Studieordninger: Studieoversigter og Om uddannelsen 

(orienterings- og drøftelsespunkt) kl. 13.10 til 13.25 

5. Summer University Udbud 2023 (beslutningspunkt) kl. 13.25 til 

13.40 

6. 5. semester på BA med særlig fokus på rammesætning af BA-

projektforløb (drøftelsespunkt) kl. 13.45 til 14.45 

7. Studerende repræsentant fra IKK til Uddannelsesforum Arts 

(UFA) (orienteringspunkt) kl. 14.55 til 15 

8. Valg på AU kl. 15 til 15.10 

9. AU’s økonomiske situation kl. 15.10 til 15.15 

10. Mulige emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 15.15 til 15.25 

11. Meddelelser kl. 15.25 til 15.40 

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 

Ekstern høring af lovforslag om ændring af udlændingeloven 

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. kl. 15.40 til 15.45 

 

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 den 31. august 2022. 

 

Bilag 2.1 Referat studienævnsmøde Institut for Kommunikation og Kultur 31. august 

2022.  

 

3. Indkomne sager 

Behandling af dispensationssager er forbeholdt studienævnsmedlemmer. 

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

 

4. Studieordninger: Studieoversigter og Om uddannelsen (orienterings- 

og drøftelsespunkt) kl. 13.10 til 13.25  

Studienævnet får studieoversigter og Om uddannelsen for studieordningen for KA i 

litteraturhistorie.  

 

Derudover er der af arbejdsgruppen udarbejdet et bilag ”Årsager og udfordrin-

ger”, der beskriver hovedpunkter for revisionen, samt evt. udfordringer, som man i 

arbejdet er stødt på. Studienævnet vil med udgangspunkt i bilaget i plenum drøfte og 

kommentere indholdet heraf, samt give input til det videre arbejde med studieord-

ningsrevisionerne.  

 

Der er i behandlingen vægt på, hvad det er, der skal løses ved studieordningsrevisio-

nen, og hvordan SN kan bidrage.  

 

Bilag 4.1. Årsager og udfordringer, Studieoversigt og Om uddannelsen for KA i littera-

turhistorie 

 

 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209940
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209940


 

 

  

  

Side 3/4 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

 

 

5. Summer University Udbud 2023 (beslutningspunkt) kl. 13.25 til 13.40 

Studienævnet tager stilling til Summer University udbud 2023.  

  

Forslag til beslutning:  

Studienævnet godkender Summer University udbud 2023. Tidligere godkendte og 

udbudte fag er markeret i oversigten.  

  

Bilag 5.1 Oversigt over IKK forslag til Summer University 2023 

Bilag 5.2 Summer University Fagbeskrivelser IKK 2023 

  

Der er tale om 4 nye udbud og 8 genudbud, hvoraf 7 er uændrede og 1 har ændret ti-

tel.  

NB! Der tages forbehold for, at studieleder forventer at blive nødt til at reducere ud-

buddet af økonomiske hensyn. 

 

Pause 13.40 til 13.45 

 

6. 5. semester på BA med særlig fokus på rammesætning af BA-projekt-

forløb (drøftelsespunkt) kl. 13.45 til 14.45 

Christian Ulrik Andersen fra Digital Design deltager under dette punkt.  

 

Studienævnet erfaringsudveksler om, hvordan BA-projektforløb foregår inden for de 

forskellige afdelinger og hvordan forløbene rammesættes.  

 

Formålet med punktet er, at studienævnet erfaringsudveksler om BA-projektforløbe-

ne, da praksis på instituttets uddannelser varierer (f.eks. om projektet skrives i grup-

per/individuelt, og om der er tale om et fast tilrettelagt forløb eller udelukkende vej-

ledning). Det er ikke formålet at ensrette, men at blive inspireret samt belyse disse 

forskelle. Måden, som de enkelte BA-projektforløb er medskabere af semesterets for-

løb, er også relevant, særligt ift. relationerne til tilvalgsfagene. 

 

Bilag 6.1 Beståelsesprocenter BA årgang 2017 og 2018  

(Bemærk, at metodebeskrivelse er i fane nr. 5)  

I en mappe samles indkomne semesterplaner og beskrivelser af BA-projektforløb 

 

Pause kl. 14.45 til 14.55 

 

7. Studerende repræsentant fra IKK til Uddannelsesforum Arts (UFA) 

(orienteringspunkt) kl. 14.55 til 15 
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8. Valg på AU kl. 15 til 15.10 

SN følger op vedr. valg på AU i efteråret 2022. Valget af studerende til nævn for peri-

oden februar 2023 til januar 2024 finder sted i midten af november 2022. Opstil-

lingsperioden er i den foreløbige tidsplan fastsat til 10.-14. oktober.  

 

Se yderligere information via links her:  

https://medarbejdere.au.dk/strategi/universitetsvalg/ 

https://medarbejdere.au.dk/strategi/universitetsvalg/valg-til-studerende 

Under ”Sådan stiller du op” er der et link til Se guide til det online kandidatanmeldel-

sesmodul i E-vote 

 

9. AU’s økonomiske situation kl. 15.10 til 15.15 

P.t. er der ikke informationer ud over det, der allerede er meldt ud. Punktet er derfor 

meget kort. 

Links til information: 

https://medarbejdere.au.dk/nyheder/nyhed/artikel/au-nedjusterer-aarets-oekono-

miske-resultat-og-indfoerer-besparelser  

https://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/universitetsdirektoeren-om-forventet-under-

skud-i-2022-vi-gaar-fra-plus-30-40-millioner-kroner-paa-finansielle-poster-til-et-nega-

tivt-afkast  

 

10. Mulige emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 15.15 til 15.25 

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 revideret 31. august 2022 

 

11. Meddelelser kl. 15.25 til 15.40 

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 

Ekstern høring af lovforslag om ændring af udlændingeloven 

11.3 Meddelelser fra SNUK 

11.3.1 Nyhedsbrev fra Arts studier 

Link til september måneds nyhedsbrev fra Arts studier på underviserportalen. 

 

11.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 

11.5 Meddelelser til og fra VEST 

 

12. Evt. kl. 15.40 til 15.45 

https://medarbejdere.au.dk/strategi/universitetsvalg/
https://medarbejdere.au.dk/strategi/universitetsvalg/valg-til-studerende
https://medarbejdere.au.dk/strategi/universitetsvalg/regelgrundlag/skemaer-lister-og-valgcirkulaere/opret-kandidatliste
https://medarbejdere.au.dk/strategi/universitetsvalg/regelgrundlag/skemaer-lister-og-valgcirkulaere/opret-kandidatliste
https://medarbejdere.au.dk/nyheder/nyhed/artikel/au-nedjusterer-aarets-oekonomiske-resultat-og-indfoerer-besparelser
https://medarbejdere.au.dk/nyheder/nyhed/artikel/au-nedjusterer-aarets-oekonomiske-resultat-og-indfoerer-besparelser
https://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/universitetsdirektoeren-om-forventet-underskud-i-2022-vi-gaar-fra-plus-30-40-millioner-kroner-paa-finansielle-poster-til-et-negativt-afkast
https://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/universitetsdirektoeren-om-forventet-underskud-i-2022-vi-gaar-fra-plus-30-40-millioner-kroner-paa-finansielle-poster-til-et-negativt-afkast
https://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/universitetsdirektoeren-om-forventet-underskud-i-2022-vi-gaar-fra-plus-30-40-millioner-kroner-paa-finansielle-poster-til-et-negativt-afkast
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/

