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Møde den: 29. juni 2022 kl. 13 til 16 

Mødet afholdes via zoom https://aarhusuniversity.zoom.us/j/62499409576  

IKK Studienævnsmøde 

 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden kl. 13 til 13.05 

2. Opfølgning på referat kl. 13.05 til 13.15 

3. Indkomne sager 

4. Handleplaner fra årlig status (beslutningspunkt) kl. 13.15 til 

14.00 

5. Indstilling af uddannelse til dialogmøde med prodekanen for 

uddannelse (beslutningspunkt) kl. 14.10 til 14.25 

6. Årsberetninger fra censorformandskaberne (drøftelsespunkt) 

kl. 14.25 til 14.40 

7. Orientering om hytteture på IKK kl. 14.40 til 15.00 

8. Mulige emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 15.05 til 15.15 

9. Meddelelser kl. 15.15 til 15.25 

9.1 Meddelelser til og fra Studieleder 

9.2 Meddelelser til og fra Studienævnsforperson og –næstforperson 

9.2.1 Fra Uddannelsesforum Arts 

9.2.2 Indgåede høringer 

9.3 Meddelelser fra SNUK 

9.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 

9.5 Meddelelser til og fra VEST 

10. Evt. kl. 15.25 til 15.30 

 

NB! Tekst med lilla nedenfor handler om noget, som SN-medlemmerne skal være 

særligt opmærksomme på, f.eks. forberedelse, opgaver o.l.  

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/62499409576
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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 13.15 

Studienævnet følger op på referatet fra seneste møde, den 25. maj 2022. 

 

I forbindelse med punktet følges op på en beslutning vedr. medlemmer af forret-

ningsudvalget fra det konstituerende møde den 19. januar 2022, hvor der i referatet 

om udpegning af forretningsudvalg for efteråret 2022 står:  

 

”Mette-Marie Zacher Sørensen blev udpeget fra efterårssemestret 2022 ½ år, dvs. 

indtil 1. februar 2023. Den anden plads i denne periode reserveres til SN-repræsen-

tanten fra Nordisk og Oplevelsesøkonomi (NSO). Det skal i juni afklares, om og hvem 

fra NSO, der kan tage pladsen. Hvis ingen kan tage den, stillede LKH sig til rådighed 

for opgaven.” 

 

Bilag 2.1 Referat studienævnsmøde Institut for Kommunikation og Kultur 25. maj 

2022. 

 

3. Indkomne sager 

Behandling af dispensationssager er forbeholdt studienævnsmedlemmer. 

Der er ikke p.t. indkommet sager til behandling 

 

4. Handleplaner fra årlig status (beslutningspunkt) kl. 13.15 til 14.00 

Studienævnet gør status over nævnets uddannelser og behandler handleplaner fra år-

lig status.  

 

Ifølge Uddannelseskvalitetsprocesser på Arts 2022 skal studienævnet anlægge et 

tværgående blik på uddannelsesporteføljens handleplaner. Drøftelserne skal under-

støtte vidensudveksling og gensidig inspiration mellem uddannelsesnævnene. På bag-

grund af drøftelserne kan studienævnet dagsordenssætte særlige interessante emner 

til senere drøftelse.  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209940
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209940
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/Interne_filer/Uddannelseskvalitetsprocesser_paa_Arts_2022.pdf
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Efter dialogen tager studienævnet stilling til, om handleplanerne kan indstilles til stu-

dieleders godkendelse. 

 

SN-repræsentanterne forbereder svar på spørgsmålet nedenfor: 

Find én handling fra din afdelings handleplaner, som du synes, andre skal kende til.  

 

Forslag til beslutning:  

Studienævnet indstiller handleplanerne til godkendelse hos studieleder og fremsen-

der nævnets eventuelle bemærkninger. 

 

Bilag 4.1 Brev fra prodekanen kvalitetsåret 2022 

Bilag 4.2 Handleplaner fra årlig status 2022 IKK 

Bilag 4.3 Samlet indikatoroversigt for IKK 2022 

 

Pause kl. 14.00 til 14.10 

 

5. Indstilling af uddannelse til dialogmøde med prodekanen for uddan-

nelse (beslutningspunkt) kl. 14.10 til 14.25 

Ifølge procesbeskrivelse for årlig status skal studienævnet i forbindelse med behand-

ling af handleplaner, indstille én uddannelse til møde med prodekan for uddannelse. 

Den indstillede uddannelse arbejder med perspektivrige handlinger og kan dermed 

bidrage til videngenerering om gode tiltag i relation til uddannelser og uddannelses-

udvikling. 

 

Til punktet inddrages et overblik over, hvem der de seneste år er indstillet til dialog-

møder med prodekanen – dette er oplistet i bilag 5.1  

 

Forslag til beslutning: 

Studienævnet indstiller en uddannelse til dialogmøde med prodekanen. 

 

Bilag 5.1 Indstilling til dialogmøder Studienævnet ved IKK 2015- 

 

6. Årsberetninger fra censorformandskaberne (drøftelsespunkt) kl. 

14.25 til 14.40 

Studienævnets opgave i relation til censorårsrapporterne er, at uddrage eventuelle 

tværgående opmærksomhedspunkter, som skal bringes videre til relevante interes-

senter på Arts. 

Uddannelsesnævnene og afdelingsledere har ansvaret for at adressere eventuelle lo-

kale problemer, der påpeges i censorrapporterne. 

Censorrapporterne afspejler, at de enkelte censorkorps har meget forskellig størrelse 

og virkeområde. 

 

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/Interne_filer/Procesbeskrivelse_for_aarlig_status_Arts.pdf
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Bilagsmaterialet til dette punkt er meget omfattende og derfor primært til oriente-

ring. Hvis SN-repræsentanterne har opmærksomhedspunkter fra drøftelsen i UN, el-

ler fra censorårsrapporterne fra deres egen afdeling, kan de bringes op på SN-mødet, 

og det øvrige SN kan benytte bilagene til at finde de relevante punkter frem under 

mødet.  

 

Bilag 6.1 Indkomne årsberetninger fra censorkorps IKK 

 

7. Orientering om hytteture på IKK kl. 14.40 til 15.00 

Zenia Børsen, Lone Koefoed Hansen, Anne Schjoldager og Lars Kiel Bertelsen orien-

terer om deres møde hvor de diskuterede hytteture, som aftalt på forrige SN-møde.  

 

Pause 15 til 15.05 

 

8. Mulige emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 15.05 til 15.15 

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 8.1 IKK SN Mulige emner rev. 25. maj 2022 

 

9. Meddelelser kl. 15.15 til 15.25 

9.1 Meddelelser til og fra Studieleder 

9.2 Meddelelser til og fra Studienævnsforperson og –næstforperson 

9.2.1 Fra Uddannelsesforum Arts 

9.2.2 Indgåede høringer 

Høring over lovforslag om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale ud-

dannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet 

uddannelse, lov om institutioner for forberedende grunduddannelse og lov om pri-

vate i... 

9.3 Meddelelser fra SNUK 

9.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 

9.5 Meddelelser til og fra VEST 

 

10. Evt. kl. 15.25 til 15.30 

 


