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Møde den: 31. august 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. Diversitet og curriculum kl. 13.10 til 13.30 

5. Rammerne for arbejdet med fjernelse af forudsætningskrav 

(orienteringspunkt) kl. 13.30 til 14.30 

6. Studerendes turnus til Forretningsudvalget E22 kl. 14.40 til 

14.45 

7. Studieordninger: Studieoversigter og Om uddannelsen 

(orienterings- og drøftelsespunkt) kl. 14.45 til 15.20 

8. Mulige emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 15.20 til 15.30 

9. Valg på AU kl. 15.30 til 15.35 

10. Meddelelser kl. 15.35 til 15.45 

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. 15.45 til 15.50 

 

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 29. juni 2022. 

 

Bilag 2.1 Referat studienævnsmøde Institut for Kommunikation og Kultur 29. juni 

2022. 

 

3. Indkomne sager 

Der er ikke indgået sager til behandling.  

 

4. Diversitet og curriculum kl. 13.10 til 13.30 

Lone Koefoed Hansen og Zenia Børsen har deltaget i dele af webinarrækken ”Diversi-

tet på pensum”, afholdt af Arts’ ligestillings- og diversitetsudvalg i E21 og F22 og for-

tæller om oplevelser og overvejelser.  

 

5. Rammerne for arbejdet med fjernelse af forudsætningskrav  

(orienteringspunkt) kl. 13.30 til 14.30 

Prodekanen for uddannelse, Niels Overgaard Lehmann deltager i punktet 

 
Studienævnet blev i maj 2022 orienteret om beslutningen ang. fjernelse af forudsæt-
ningskrav på Arts fra 01.09.2023 og frem. Denne beslutning har baggrund i ikrafttræ-
delse af en ny eksamensbekendtgørelse, som indeholder større ændringer i beskrivel-
sen af og kravene til forudsætningskrav. Nærmere beskrivelse af rammerne i be-
kendtgørelsen og beslutningen ang. fjernelse af forudsætningskrav på Arts kan læses i 
bilaget ”Fjernelse af forudsætningskrav på Arts” (bilag 5.1) som studienævnet også 
modtog tilbage i maj.  

Der igangsættes nu et arbejde i fagmiljøerne, hvor studieordningerne tilrettes med 

henblik på opfyldelse af beslutningen. Prodekanen for uddannelse har sammen med 

studielederne frem mod sommerferien arbejdet med at fastlægge rammer for arbej-

det, der forholder sig til, hvor forudsætningskrav må opretholdes, og hvilke ændrin-

ger i studieordningerne, der kan tillades. Disse rammer kan ses i bilaget ”Rammepa-

pir for fjernelse af forudsætningskrav” (bilag 5.2).   

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209940
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209940
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Prodekanen for uddannelse besøger studienævnet for at præsentere både beslutning, 

baggrunden herfor samt rammerne for det kommende arbejde.  

Ud over rammerne for studieordningsarbejdet, har Center for Educational Develop-

ment (CED) udarbejdet et idékatalog, som indeholder forslag til didaktiske tiltag i un-

dervisningen, som kan erstatte de nuværende forudsætningskrav (bilag 5.3).  

SNUK har udarbejdet en procesplan for det kommende arbejde samt implementering 

af ændringerne (bilag 5.4). I procesplanen fremgår det, hvornår de enkelte afdelinger 

kan forvente at modtage materiale fra SNUK, som vil indeholde en detaljeret analyse 

af de respektive afdelingers studieordninger.  

 

Bilag 5.1: Om fjernelse af forudsætningskrav  

Bilag 5.2: Rammer for arbejdet med at fjerne forudsætningskrav 

Bilag 5.3: CEDs idékatalog 

Bilag 5.4: Procesplan for fjernelse af forudsætningskrav 

 

Pause 14.30 til 14.40 

 

6. Studerendes turnus til Forretningsudvalget E22 kl. 14.40 til 14.45 

Der skal ske en afklaring af de studerendes repræsentation i Forretningsudvalget 

E22. 

 

7. Studieordninger: Studieoversigter og Om uddannelsen (orienterings- 

og drøftelsespunkt) kl. 14.45 til 15.20 

Medlemmer af arbejdsgrupper for studieordningsrevision deltager under dette punkt. 

 

Studienævnet får studieoversigter og Om uddannelsen for studieordninger, der er un-

der udarbejdelse, til orientering og evt. kommentering.  

 

Derudover er der af arbejdsgrupperne for udviklingen af studieordningerne udarbej-

det et bilag ”Årsager og udfordringer”, der beskriver hovedpunkter for revisio-

nen, samt evt. udfordringer, som man i arbejdet er stødt på. Studienævnet vil med 

udgangspunkt i bilagene i plenum drøfte og kommentere indholdet heraf, samt give 

input til det videre arbejde med studieordningsrevisionerne.  

 

Der lægges op til en ændring af praksis for punktet, så der er vægt på, hvad det er, der 

skal løses ved studieordningsrevisionen, og hvordan SN kan bidrage. Der lægges der-

for vægt på dokumenterne om ”Årsager og udfordringer”, der er indsat først i 

hvert bilag (dvs. før Studieoversigt og ”Om uddannelsen”) 

 

Bilag 7.1 Nye studieordninger 2023 og grupper til behandling på novembermødet i 

IKK SN NB! grupperne skal ikke bruges til augustmødet. 
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”Årsager og udfordringer”, ”Studieoversigter” og ”Om uddannelsen” for nye studie-

ordninger 2023: 

Bilag 7.2 KA fransk SLK og KATV fransk 

Bilag 7.3 KA spansk SLK og KATV spansk 

Bilag 7.4 KA tysk SLK og KATV tysk 

Bilag 7.5 KA ICS, ICS fransk, ICS spansk, ICS tysk 

Bilag 7.6 BATV Dramaturgi 

Bilag 7.7 BA engelsk og BATV engelsk 

Bilag 7.8 BA IVK engelsk og BATV IVK engelsk 

”Årsager og udfordringer”, ”Studieoversigt” og ”Om uddannelsen” for Kandidatud-

dannelsen i litteraturhistorie behandles på studienævnsmødet i september. 

 

8. Mulige emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 15.20 til 15.30 

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  

 

9. Valg på AU kl. 15.30 til 15.35 
SN orienteres om valg på AU i efteråret 2022. Valget til nævn for perioden februar 

2023 til januar 2024 finder sted i midten af november 2022. I 2022 er det kun stude-

rende, som er på valg. Se yderligere information via linket: https://medarbej-

dere.au.dk/strategi/universitetsvalg/  

 

10. Meddelelser kl. 15.35 til 15.45 

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 

Indkomne høringer og lovgivning i perioden fra sidste møde: 

Høring: Forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiud-

dannelser og professionsbacheloruddannelser og forskellige andre love 

Nyt følgebrev til karakterskalabekendtgørelsen 

Høring over ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner 

under Kulturministeriet 

10.3 Meddelelser fra SNUK 

10.3.1 Nyhedsbrev fra Arts studier 

Link til august måneds nyhedsbrev fra Arts studier på underviserportalen. 

10.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 

10.5 Meddelelser til og fra VEST 

 

11. Evt. kl. 15.45 til 15.50 

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

