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Møde den: 28. marts 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 13.15 

3. Besøg og præsentation af institutleder Unni From kl. 13.15 til 

13.35 

4. Indkomne sager 

5. Kvalitetssikring – Evalueringsrapporter efterår 2021 (drøftelses 

og beslutningspunkt) kl. 13.35 til kl. 14.20 

6. Godkendelse af ændringer i profilfag fortsat kl. 14.30 til 14.45 

7. Orientering om udvidelse af pilotprojekt med 

studiestartsprøver på alle kandidatuddannelser i 2 år kl. 14.45 

til 14.50 

8. Studiemiljø og gruppearbejde – tema for IKK SN i 2022 kl. 14.50 

til 15.10 

9. Tilvalg, tværgående fag og nævnene kl. 15.10 til 15.30 

10. Mulige emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 15.35 til 15.45 

11. Meddelelser kl. 15.45 til 15.55 

11.1 Meddelelser til og fra Studieleder 

11.2 Meddelelser til og fra Studienævnsforperson og –næstforperson 

11.2.1 Indledende kort orientering om ny eksamensbekendtgørelse og 

forudsætningskrav – fra møde i Studieforum 

11.2.2 Fra Uddannelsesforum Arts 

11.2.3 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. kl. 15.55 til 16 

 

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 13.15 

Studienævnet følger op på referatet fra seneste møde den 23. februar 2022 

 

Bilag 2.1 Referat studienævnsmøde Institut for Kommunikation og Kultur 23. februar 

2022 

 

3. Besøg og præsentation af institutleder Unni From kl. 13.15 til 13.35 

 

4. Indkomne sager 

Behandling af dispensationssager er forbeholdt studienævnsmedlemmer. 

Der er ikke p.t. indgået sager til behandling 

 

5. Kvalitetssikring – Evalueringsrapporter efterår 2021 (drøftelses og 

beslutningspunkt) kl. 13.35 til kl. 14.20 

 

OBS, indeholder gruppediskussion i tre grupper: 

1) TYSKROM+KÆM+Nordisk 

2) Engelsk+DRAMUS+MEDJOUR 

3) LICS+DDINF+LITRET 

 

Alle medlemmer bedes forberede sig på evalueringerne (se bilag 5.3) fra egen gruppe. 

Der vil til mødet blive opsamlet vha. skriftlig silent sharing 

 

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

ved undervisningsevaluering på hele IKK. De obligatoriske tværgående spørgsmål, 

bestod i efteråret 2021 af 2 spørgsmål, der var fælles for hele Aarhus Universitet, og 

11 spørgsmål, som studienævnet havde udvalgt.  

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209940
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209940
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Bilag 5.1 viser resultatet af evalueringen vedr. fælles spørgsmål E21 og fremlægges i 

studienævnet til drøftelse.  

Bilag 5.2 viser resultatet af evalueringen vedr. fælles spørgsmål fra F18 til F21. 

 

Studienævnet behandler afdelingsledernes evalueringsrapporter for efteråret 2021. 

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 5.1 Undervisningsevaluering E21 IKK - resultat af fælles spørgsmål 

Bilag 5.2 Undervisningsevaluering F18-F21 IKK resultat af fælles spørgsmål 

Supplerende materiale: 

Retningslinjer vedr. undervisningsevaluering på Arts (link) 

IKK Evalueringspolitik (link) 

Bilag 5.3 Evalueringsrapporter IKK E2021 

 

Pause 14.20 til 14.30 

 

6. Godkendelse af ændringer i profilfag fortsat kl. 14.30 til 14.45 
Studienævnet på IKK skal genbehandle det nye forslag på profilfaget Human Digita-

lity som opfølgning på punktet fra sidste SN-møde om godkendelse af ændringer i 

profilfag.  

Profilfaget Human Digitality har været drøftet nærmere af repræsentanter fra IKS og 

IKK SN og dekanatet på baggrund af studienævnenes bemærkninger til fagbeskrivel-

sen. Fagbeskrivelsen er efterfølgende ændret. Fagbeskrivelsen skal træde i kraft 

01.09.2022. 

 

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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Studienævnet kan indstille profilfagets fagbeskrivelser ud fra én af følgende katego-

rier:  

1 = Fagbeskrivelsen godkendes og indstilles dermed til dekanens godkendelse – even-

tuelt med bemærkninger eller forslag til mindre ændringer. 

Beskriv studienævnets eventuelle bemærkninger eller forslag til ændringer. 

2 = Fagbeskrivelsen godkendes med krav om mindre ændringer, der ikke kræver ny 

behandling i studienævnet, og indstilles dermed til dekanens godkendelse med æn-

dringerne.  

Beskriv studienævnets krav om mindre ændringer. 

3 = Fagbeskrivelsen kan ikke godkendes af studienævnet i sin nuværende form og 

kræves derfor revideret af uddannelsesnævnet. Studieordningen behandles igen på 

næste studienævnsmøde i revideret form. 

Beskriv studienævnets krav om ændringer. 

4 = Fagbeskrivelsen kan ikke godkendes af studienævnet i sin nuværende form, og 

forventes ikke at kunne indstilles til godkendelse, men kan genbehandles på næste 

studienævnsmøde. 

 

Forslag til beslutning:  

På baggrund af behandlingen træffer studienævnet beslutning om indstilling af fagbe-

skrivelsen for Humanistisk innovation ud fra ovenstående kategorier, og giver SN for-

personen mandat til at gå videre med evt. kommentarer.  

 

Bilag 6.1 Opdateret fagbeskrivelse Digital technologies in the humanities 10.03.2022 

 

7. Orientering om udvidelse af pilotprojekt med studiestartsprøver på 

alle kandidatuddannelser i 2 år kl. 14.45 til 14.50 

Studienævnet orienteres om, at Prodekanen for uddannelse på Arts efter indstilling 

fra Uddannelsesforum Arts har besluttet at forsætte pilotprojektet med studiestarts-

prøver på kandidatuddannelser i 2 år gældende fra 1. september 2022. Samtidig udvi-

des pilotprojektet til at omfatte alle kandidatuddannelser på Arts. Studiestartsprøven 

vil blive afholdt som en spørgeskemaundersøgelse, da det er den mest ressourceopti-

male model, som ikke pålægger fagmiljøerne yderligere administrative opgaver.  

 

Beslutningen bunder i de gode erfaringer, der er gjort under det første pilotprojekt 

med studiestartsprøver.   

Erfaringerne fra pilotprojektet viser, at studiestartsprøver har virket efter hensigten 

med at få identificeret studerende, der ikke reelt er begyndt på den ansøgte uddan-

nelse (de såkaldte spøgelsesstuderende) og få dem udmeldt inden 1. oktober uden at 

ramme studerende, der reelt har påbegyndt deres uddannelse. Studiestartsprøverne 

sikrer derved mere valide tal for optagelse og frafald på uddannelserne, hvilket er 

grunden til, at studiestartsprøver nu udvides til alle kandidatuddannelser. 
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Studiestartsprøver vil dog kun blive afholdt på kandidatuddannelsernes hovedlinjer 

(de såkaldte A-linjer på 120 ECTS), og vil kun gælde ved sommeroptaget. Der afhol-

des således ikke studiestartsprøver på kombinationslinjer med kandidattilvalg (gym-

nasielinjer også kaldet B-linjer) eller ved vinteroptag (meget få uddannelser og stude-

rende), da der meget sjældent er spøgelsesstuderende på disse. 

Studiestartsprøverne vil fremgå af studieordningerne pr. 1. september 2022 for de be-

rørte linjer. 

 

Beslutningen betyder, at fra 1. september 2022 vil alle nyoptagne studerende på en A-

linje i forbindelse med deres studiestart modtage en mail til deres AU-mailadresse 

med anmodning om at udfylde et spørgeskema samt information om og instruktion i, 

hvordan de gennemfører studiestartsprøven ved at uploade et dokument i Digital Ek-

samen. De studerende har to forsøg til studiestartsprøven. 

 

Der anvendes samme spørgeskema som i 2020 og 2021. Spørgsmålene er udformet af 

Arts Karriere i samarbejde med VEST og godkendt af prodekanen, og de kan derfor 

ikke justeres af studienævnet.  

 

Arts Studier forestår al afvikling og registrering af resultater for prøven. 

 

Bilag 7.1 Spørgeskema Studiestartsprøve KA på Arts 

 

8. Studiemiljø og gruppearbejde – tema for IKK SN i 2022 kl. 14.50 til 

15.10 

Emnet inkluderer former for grupper, herunder læsegrupper mv. og gruppeeksamen 

og drøftes løbende på IKK SN møder i 2022. 

Anne Schjoldager (AS) orienterer fra en drøftelse i UN Engelsk 

 

I forbindelse med punktet bedes SN-repræsentanterne videregive erfaringer med for-

skellige former for brug af grupper: 

 

1) Strukturel kortlægning: 

Hvem sørger for sammensætning af grupper i afdelingen/på uddannelsen? 

Er der drøftelser i afdelingen/UN/medarbejdere omkring brugen af grupper? 

 

2) Individuelle erfaringer: 

Hvad er dine egne konkrete erfaringer med brugen af grupper? 

 

Der vil til mødet blive opsamlet vha. skriftlig silent sharing. 

 

Bilag 8.1 Autumn 2022  Spørgeskema til læsegrupper_revised 24.03.2022 
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9. Tilvalg, tværgående fag og nævnene kl. 15.10 til 15.30 

SN-medlemmerne giver på mødet input omkring spørgsmålene nedenfor: 

Hvordan indgår tilvalg og tværgående fag (IV-fag, profilfag) i undervisningsevalue-

ringer? 

Hvordan bliver studerende på tilvalg og tværgående fag inddraget i arbejdet i UN? 

 

Der vil til mødet blive opsamlet vha. skriftlig silent sharing. 

 

Studieleder Lars Kiel Bertelsen orienterer om den kommende evaluering af de selv-

stændige BA tilvalg. 

 

Pause 15.30 til 15.35 

 

10. Mulige emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 15.35 til 15.45 

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 rev. 23. februar 2022 

 

11. Meddelelser kl. 15.45 til 15.55 

11.1 Meddelelser til og fra Studieleder 

11.2 Meddelelser til og fra Studienævnsforperson og –næstforperson 

11.2.1 Indledende kort orientering om ny eksamensbekendtgørelse og forudsæt-

ningskrav – fra møde i Studieforum 

11.2.2 Fra Uddannelsesforum Arts 

11.2.3 Indgåede høringer 

I perioden fra sidste møde er nedenstående høring indgået:  

Intern høring over forslag om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlæn-

dige m.fl. 

Høring: Forslag til Lov om ændring af SU-loven (Forhøjelse af fribeløb) 

Høring over bekendtgørelsesudkast om personer, der er fordrevet fra Ukraine, og 

som udløser aktivitetsbestemte tilskud til institutionerne 

11.3 Meddelelser fra SNUK 

11.3.1 Nyhedsbrev fra Arts studier 

Link til marts måneds nyhedsbrev fra Arts studier på underviserportalen. 

 

11.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 

11.5 Meddelelser til og fra VEST 

 

12. Evt. kl. 15.55 til 16 

 

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

