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Møde den: 23. februar 2022 kl. 13 til 16 

Mødet afholdes via zoom https://aarhusuniversity.zoom.us/j/68123320885 

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. Introduktion til nye SN kl. 13.10 til 14 

5. Godkendelse af studerendes turnus i forhold til 

forretningsudvalget (beslutningspunkt) kl. 14 til 14.05 

6. Behandling af høringer (beslutningspunkt) kl. 14.15 til 14.25 

7. Godkendelse af ændringer i profilfag (beslutningspunkt) 

kl. 14.25 til 14.55 

7.1 Underviserprofilen 

7.2 Humanistisk innovation 

7.3 Nye profilfag fra efteråret 2022 som en del af pilotprojekt – Udvidelse 

af udbudsportefølje for KA 3. semester 

8. Mødeplan for studienævnet ved IKK (beslutningspunkt)  

kl. 15.05 til 15.15 

9. Orientering om studieordninger og studieordningsændringer 

efter behandling i dekanatet kl. 15.15 til 15.30 

9.1 Orientering om nye studieordninger efter behandling i dekanatet 

9.2 Orientering om studieordningsændringer efter behandling i dekanatet 

10. Mulige emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 15.30 til 15.40 

11. Meddelelser kl. 15.40 til 15.55 

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 

11.3 Meddelelser fra SNUK 

11.3.1 Nyhedsbrev fra Arts studier 

11.3.2 Opdatering af studieportalen med de nye SN-medlemmer 

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.  

Ang. regional dimensionering, så er det med vilje ikke sat på dagsorden, idet vi på tids-

punktet for udsendelse af dagsorden ikke kender status.  

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/68123320885
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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 

 

Bilag 2.1 Referat fra studienævnsmøder 19. januar 2022 

 

3. Indkomne sager 

Behandling af dispensationssager er forbeholdt studienævnsmedlemmer. 

Der er ikke p.t. indgået sager til behandling. Hvis der kommer en sag til behandling 

vil punktet blive flyttet til efter introduktionen.  

 

4. Introduktion til nye SN kl. 13.10 til 14 

Medarbejdere fra Studienævnsbetjening og uddannelseskvalitet (SNUK) - Camilla 

Mark Thygesen, Kasper Lie og Mette Olesen - fremlægger introduktion for det nye 

studienævn.  

 

Introduktionsmaterialet er tilgængeligt i studienævnsmappen O:\ARTS_AR-DAC-

SN\SN-møder\2021\Introduktionsmateriale til nye SN 2022 

 

Bilag 4.1 PP introduktion til nye SN 2022 

 

5. Godkendelse af studerendes turnus i forhold til forretningsudvalget  

(beslutningspunkt) kl. 14 til 14.05 

 

Pause kl. 14.05 til 14.15 

 

6. Behandling af høringer (beslutningspunkt) kl. 14.15 til 14.25 

Studienævnet får tilsendt bekendtgørelser i høring. Der er i den forbindelse forslag 

om, at høringer behandles og videreformidles som skitseret nedenfor: 

  
Hvis UJS medsender høringsbrev sendes høringen umiddelbart videre til hele SN. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209940
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209940
file://///uni.au.dk/dfs/ARTS_AR-DAC-SN/SN-møder/2022/Introduktionsmateriale%20til%20nye%20SN%202022
file://///uni.au.dk/dfs/ARTS_AR-DAC-SN/SN-møder/2022/Introduktionsmateriale%20til%20nye%20SN%202022
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I alle andre tilfælde sendes høringen kun til studienævnets forperson, der vurderer, 
om høringen skal sendes videre til hele studienævnet.   

 
Færdig lovgivning sendes også omkring forpersonen til vurdering af om den skal vi-
dere til hele studienævnet og evt. med hvilke kommentarer. 
 
Forslag til beslutning:  
Studienævnet tager stilling til behandling af høringer 

 

7. Godkendelse af ændringer i profilfag (beslutningspunkt)  

kl. 14.25 til 14.55 

Studienævnet behandler og indstiller ændringer til eksisterende profilfag samt fagbe-

skrivelser for to nye profilfagsudbud til godkendelse i dekanatet.  

Profilfagene er en del af næsten alle kandidatuddannelser på IKS og IKK og på en en-

kelt uddannelse på DPU. Derfor behandles nedenstående af SN IKK, SN IKS og UN 

for de didaktiske kandidatuddannelser (DPU).  

Fagbeskrivelserne vil træde i kraft 01.09.2022. 

 

Gæst: Camilla Mark Thygesen, SNUK 

 

Studienævnet kan indstille profilfagenes fagbeskrivelser ud fra én af følgende kate-

gorier:  

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. 

 

Næste skridt i processen:  

Hvis SN har kommentarer til fagbeskrivelserne lægges der op til, at forpersonerne for 

IKS SN, IKK SN og UN-forpersonen i UN for de didaktiske uddannelser (DPU) sam-

men udarbejder fælles forslag eller krav til ændringer, som videregives til faggruppen. 

SN-forpersonen orienterer SN om resultatet af disse drøftelser ved næstkommende 

møde. 
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7.1 Underviserprofilen 

Underviserprofilen består af 5 forskellige udbud inden for en bestemt gren af de gym-

nasierettede uddannelser på Arts. Grundet sin tværfaglige karakter, er fagbeskrivel-

sen ikke blevet opdateret i takt med studieordningerne generelt på fakultetet. Der er 

nu blevet arbejdet med beskrivelsen på tværs af de fem udbud, med inddragelse af 

CED, som står for afholdelse af det almen didaktiske forløb, som indgår i kurset.  

Der er altså indført ændringer som både rummer faglige ændringer i fagene, samt en 

standardisering af beskrivelserne, som bedre matcher de nyeste studieordninger.  

Studienævnet skal behandle følgende fagbeskrivelser: 

- Undervisning i teori og praksis: Danskfagets didaktik (IKK) 

- Undervisning i teori og praksis: Design- og kunstfagenes didaktik (IKK) 

- Undervisning i teori og praksis: Fremmedsprogstilegnelse og –didaktik (IKK) 

- Undervisning i teori og praksis: Historiedidaktik (IKS) 

- Undervisning i teori og praksis: Religionsvidenskabelig didaktik (IKS) 

 

Forslag til beslutning:  

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

skrivelserne ud fra ovenstående kategorier og giver SN forpersonen mandat til at ud-

arbejde et fælles forslag til kommentar med øvrige involverede nævn. 

 

Bilag 7.1.1 Undervisning i teori og praksis Danskfagets didaktik 

Bilag 7.1.2 Undervisning i teori og praksis Design- og kunstfagenes didaktik 

Bilag 7.1.3 Undervisning i teori og praksis Fremmedsprogstilegnelse og -didaktik 

Bilag 7.1.4 Undervisning i teori og praksis Historiedidaktik 

Bilag 7.1.5 Undervisning i teori og praksis Religionsvidenskabelig didaktik 

 

7.2 Humanistisk innovation 

De nu tre gennemløb af profilfaget humanistisk innovation har peget på forskellige 

behov for ændringer til fagbeskrivelsen. De primære ændringer består i præciseringer 

og tydeliggørelser i forhold til fagets indhold og formål.  

 

Forslag til beslutning:  

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

skrivelsen ud fra ovenstående kategorier og giver SN forpersonen mandat til at udar-

bejde et fælles forslag til kommentar med øvrige involverede nævn. 

 

Bilag 7.2.1 Fagbeskrivelse humanistisk innovation  
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7.3 Nye profilfag fra efteråret 2022 som en del af pilotprojekt – Udvidelse af ud-

budsportefølje for KA 3. semester 

Studienævnet blev i november 2021 orienteret om pilotprojekt vedrørende udvidelse 

af udbudsporteføljen for 3. semester på kandidatuddannelser på IKK, IKS og IT-di-

daktisk design på DPU til E22. Pilotprojektet indebærer en udvidelse af udbudsporte-

føljen af profilfag, og er første led i en større evaluering af 3. semester på kandidatud-

dannelserne på Arts.  

Der er nu udviklet to af disse nye profilfag, som hver er på 10 ECTS, og kan vælges 

som en samlet pakke af studerende på deres 3. semester på kandidatuddannelsen.  

 

De to fag er:  

- Sustainability as a Way of Life: Critical, Contemplative and Experiential Engage-

ments  

- Human Digitality 

 

Forslag til beslutning:  

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

skrivelserne ud fra ovenstående kategorier og giver SN forpersonen mandat til at ud-

arbejde et fælles forslag til kommentar med øvrige involverede nævn. 

 

Bilag 7.3.1 Sustainability as a Way of Life: Critical, Contemplative and Experiential 

Engagements  

Bilag 7.3.2 Fagbeskrivelse: Human Digitality 

Bilag 7.3.3 Pilotprojekt – udvidelse af udbudsportfølje for KA 3. semester 

 

Pause kl. 14.55 til 15.05 

 

8. Mødeplan for studienævnet ved IKK (beslutningspunkt) kl. 15.05 til 

15.15 

Der har vist sig at være problemer for studerende i forhold til deltagelse i IKK SN mø-

derne. Særligt er der problemer med møderne den 28. marts 2022 og den 27. april 

2022.  

 

Forslag til beslutning: 

Studienævnet tager stilling til en evt. flytning af studienævnsmøderne i marts og april 

2022. 

 

Mødeplanen for studienævnet ved IKK 2022 kan ses i denne mappe: 

O:\ARTS_AR-DAC-SN\SN-møder\2022 

 

 

 

 

file://///uni.au.dk/dfs/ARTS_AR-DAC-SN/SN-møder/2022
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9. Orientering om studieordninger og studieordningsændringer efter 

behandling i dekanatet kl. 15.15 til 15.30 

SN orienteres om studieordninger og studieordningsændringer efter behandling i de-

kanatet. 

 

9.1 Orientering om nye studieordninger efter behandling i dekanatet 

Prodekanen for uddannelse har behandlet nye studieordninger til ikrafttrædelse 1. 

september i år Alle studieordninger blev godkendt og prodekanen roste det store ar-

bejde, der er lavet i forbindelse med udviklingen af studieordningerne.  

 

Bilag 9.1.1 Indstillingsskema KA Kognitionsvidenskab 2022 efter behandling i deka-

natet 

Bilag 9.1.2 Indstillingsskema KA Medievidenskab og KATV Film og medier 2022 efter 

behandling i dekanatet 

Bilag 9.1.3 Indstillingsskema KA Nordisk sprog og litteratur 2022 efter behandling i 

dekanatet 

Bilag 9.1.4 Indstillingsskema til cand. public 2022 efter behandling i dekanatet 

Bilag 9.1.5 Indstillingsskema til MA i kuratering 2022 efter behandling i dekanatet 

Bilag 9.1.6 Indstillingsskema BA og BATV tysk, fransk, spansk SLK og IVK 2022 

 

Indstillingsskemaerne kan også ses i denne mappe: 2022 Nye studieordninger IKK 

SN indstillingsskemaer efter behandling i dekanatet 

 

9.2 Orientering om studieordningsændringer efter behandling i dekanatet  

Prodekanen for uddannelse har behandlet de indkomne forslag til studieordningsæn-

dringer fra både IKS, IKK og DPU.  

Jf. retningslinjer fra uddannelseseftersynet er mindre ændringer i studieordninger, 

der har haft et fuldt gennemløb, blevet godkendt.  

 

De indstillede forslag til ændringer i studieordninger, som ikke har haft et fuldt gen-

nemløb, kan som udgangspunkt ikke godkendes jf. retningslinjer i uddannelsesefter-

synet. Enkelte undtagelser fra denne regel er givet, enten af hensyn til de studerendes 

retssikkerhed, hvis en ændring har været begrundet i at faget/eksamen ikke kan gen-

nemføres i nuværende form, eller hvis en ændring har indgået som en konsekvensret-

telse på tværs af studieordninger.  

 

På baggrund af dette har de enkelte UN fået afgørelsen af de konkrete ændringsfor-

slag.  

 
Bilag 9.2.1 oversigt studieordningsændringer 01.09.2022 IKK efter behandling i de-
kanatet 
 
Listen kan også ses i denne mappe: 2022 Studieordningsændringer efter behandling i 
dekanatet 

file://///uni.au.dk/dfs/ARTS_AR-DAC-SN/Nye%20studieordninger%20og%20studieordningsændringer%20IKK%20SN/2022%20Nye%20studieordninger%20til%20IKK%20SN/2022%20Nye%20studieordninger%20IKK%20SN%20indstillingsskemaer%20efter%20behandling%20i%20dekanatet
file://///uni.au.dk/dfs/ARTS_AR-DAC-SN/Nye%20studieordninger%20og%20studieordningsændringer%20IKK%20SN/2022%20Nye%20studieordninger%20til%20IKK%20SN/2022%20Nye%20studieordninger%20IKK%20SN%20indstillingsskemaer%20efter%20behandling%20i%20dekanatet
file://///uni.au.dk/dfs/ARTS_AR-DAC-SN/Nye%20studieordninger%20og%20studieordningsændringer%20IKK%20SN/2022%20%20Studieordningsændringer%20til%20IKK%20SN/2022%20Studieordningsændringer%20efter%20behandling%20i%20dekanatet
file://///uni.au.dk/dfs/ARTS_AR-DAC-SN/Nye%20studieordninger%20og%20studieordningsændringer%20IKK%20SN/2022%20%20Studieordningsændringer%20til%20IKK%20SN/2022%20Studieordningsændringer%20efter%20behandling%20i%20dekanatet
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10. Mulige emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 15.30 til 15.40 

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 19. januar 2022 

 

11. Meddelelser kl. 15.40 til 15.55 

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 

Høringer og lovgivning indgået i perioden fra sidste møde: 

Følgebrev til bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser 

Høring over udkast til forslag ændring af love vedr. kapacitetsfastsættelse og elevfor-

deling på de gymnasiale ungdomsuddannelser 

Intern høring: Forslag til Lov om ændring af SU-loven (Forhøjelse af fribeløb på 

grund af deltagelse i covid-19-beredskab) 

11.3 Meddelelser fra SNUK 

11.3.1 Nyhedsbrev fra Arts studier 

11.3.2 Opdatering af studieportalen med de nye SN-medlemmer 

11.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 

11.5 Meddelelser til og fra VEST 

 

12. Evt. kl. 15.55 til 16  


