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Møde den: 21. november 2022 kl. 10 til 13 

Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken 

IKK Studienævnsmøde 

 

Digital Design og Informationsvidenskab DDINF  

VIP: Lone Koefoed Hansen 

Studerende: Sofie Fürsterling Mønster 

Dramaturgi og Musikvidenskab DRAMUS 

VIP: Ida Krøgholt 

Studerende: Zenia Børsen 

Engelsk 

VIP: Anne Schjoldager 

Kunsthistorie, Æstetik & Kultur, Museologi KÆM 

VIP: Mette-Marie Zacher Sørensen 

Lingvistik, Kognitionsvidenskab og Semiotik LICS 

Litteraturhistorie og Retorik LITRET 

VIP: Esben Bjerggaard Nielsen 

Studerende: Johanne Kovdal Olesen 

Medievidenskab og Journalistik MEDJOUR 

VIP: Teke Jakob Ngomba  

Studerende: Erik Bøye Davidsen 

Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi NSO 

VIP: Stefan Kjerkegaard 

Studerende: Mette Marie Pedersen 

Tysk og Romanske Sprog TYSKROM 

VIP: Patrick Leroyer 

Studerende: Josephine Tybjerg Sørensen 

 

Observatører:  

Sandro Nielsen og Mette Zølner (Pkt. 4) 

Afdelingsledere: Dominic Rainsford, Tore Rye Andersen og Kirsten Wølch Ras-

mussen (Pkt. 4) 

Studieleder Lars Kiel Bertelsen 

Studienævnsbetjening og Uddannelseskvalitet (SNUK): Mette Olesen (ref.), Ka-

sper Lie og Annemette Haubro (Pkt. 3), Camilla Mark Thygesen, Maja Sloth 

Thuborg og Louise Wennemoes Hansen (Pkt. 4 og 5) 

Vejledning og studieinformation (VEST): Chalotte Theresa Christensen 

 

Fraværende: Emma Hove Petersen, Astrid Mark Nielsen 

 

 

 

 

 

 

 

Referat 
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1. Godkendelse af dagsorden 

Forperson for studienævnet, Lone Koefoed Hansen (LKH) bød velkommen og 

studienævnet godkendte dagsordenen til dagens møde. Der var ikke særskilte 

punkter fra de studerendes formøde. 

 

2. Opfølgning på referat 

Studienævnet fulgte op på referatet fra seneste møde 

Mette Olesen (Meol) nævnte opfølgende, at de godkendte evalueringsrapporter 

for F22 var sendt til studieleder som grundlag for studieleders samlede evalue-

ringsnotat. I forhold til punktet med evaluering af studiestart tager Trine 

Schouborg fra VEST SN’s bemærkninger med videre. Næstforperson Zenia Bør-

sen (ZB) nævnte til det, at studerende fra SN allerede er blevet indkaldt til møde 

i januar 2023 – for at drøfte det materiale til tutorer, som er under udarbej-

delse.  

Mødeplanen for 2023 er også sendt videre, mødelokalet er reserveret og efter-

som valget af nye SN-repræsentanter for de studerende er på plads, kan UVA-

EKA få besked, så evt. konflikter ift. at SN-repræsentanterne har undervisning 

på mødetidspunkterne kan afdækkes og forhåbentlig løses.   

  

LKH fortalte om forløbet med indstilling til Underviserprisen 2023 og om den 

videre proces.  

 

3. Indkomne sager 

Behandling af dispensationssager er forbeholdt studienævnsmedlemmer. 

 

3.1 Dispensationssag om udsættelse af beståelseskravet for et førsteårsprøve-

fag. 

Studienævnet skulle træffe afgørelse i en sag vedr. udsættelse af beståelseskra-

vet for et førsteårsprøvefag. 

Kasper Lie (KL) og Annemette Haubro (ANH) forelagde sagen, der var behand-

let på forretningsudvalgsmøde den 31.10.2022 og som var indstillet til afslag, da 

der ikke sås dokumentation for, at usædvanlige forhold har hindret den stude-

rende i at overholde beståelseskravet for førsteårsprøven. 

 

Studienævnets beslutning:  

Studienævnet tilsluttede sig forretningsudvalgets indstilling til afslag, da der 

ikke sås dokumentation for, at usædvanlige forhold har hindret den studerende 

i at overholde beståelseskravet for førsteårsprøven. 

 

3.2 Dispensationssag om udsættelse af beståelseskravet for et førsteårsprøve-

fag. 

Studienævnet skulle træffe afgørelse i en sag vedr. udsættelse af beståelseskra-

vet for et førsteårsprøvefag. 
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Kasper Lie (KL) og Annemette Haubro (ANH) forelagde sagen, der var behand-

let på forretningsudvalgsmøde den 31.10.2022 og er indstillet til afslag, da der 

ikke sås dokumentation for, at usædvanlige forhold har hindret den studerende 

i at overholde beståelseskravet for førsteårsprøven. 

 

Studienævnets beslutning 

Studienævnet tilsluttede sig forretningsudvalgets indstilling til afslag, da der 

ikke sås dokumentation for, at usædvanlige forhold har hindret den studerende 

i at overholde beståelseskravet for førsteårsprøven. 

 

4. Studieordninger 2023 (beslutningspunkt) 

Studienævnet behandlede nye studieordninger til ikrafttrædelse 1.9.2023.  

Til punktet var der gæster, som havde arbejdet med de studieordninger, der var 

til behandling. 

 

Behandlingen af studieordninger foregik i 3 grupper, hvor studienævnets med-

lemmer svarede på spørgsmålene nedenfor.  

• Opfølgning på tidligere drøftelser i studienævnet ang. ”årsager og udfor-

dringer” i forbindelse med revisionen – er beskrevet i indstillingsske-

maets afsnit 1 ”Præsentation af studieordningen” 

• Proces - Har studienævnet kommentarer til processen for revisionen? 

• Om uddannelsen 1.1-1.2 (uddannelsens faglige retning og kompetence-

profil) - Har studienævnet kommentarer til uddannelsens formål og 

relevans? 

• Studieoversigt - Har studienævnet kommentarer til uddannelsens 

forløb og eksaminer? 

• Fagbeskrivelser - Har studienævnet kommentarer til de konkrete fag-

beskrivelser? 

Ud over drøftelsen og behandlingen af de konkrete studieordninger, var der 

også tale om en erfaringsudveksling blandt deltagerne i grupperne.  

 

Efter gruppearbejdet blev der samlet op i forhold til en formel del, hvor studie-

nævnet besluttede om: 

1 = Studieordningen godkendes og indstilles dermed til dekanens god-

kendelse – eventuelt med bemærkninger eller forslag til mindre ændrin-

ger. 

Beskriv studienævnets eventuelle bemærkninger eller forslag til ændrin-

ger. 

2 = Studieordningen godkendes med krav om mindre ændringer, der 

ikke kræver ny behandling i studienævnet, og indstilles dermed til deka-

nens godkendelse med ændringerne.  

Beskriv studienævnets krav om mindre ændringer. 
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3 = Studieordningen kan ikke godkendes af studienævnet i sin nuvæ-

rende form og kræves derfor revideret af uddannelsesnævnet. Studie-

ordningen behandles igen på næste studienævnsmøde i revideret form. 

Beskriv studienævnets krav om ændringer. 

4 = Studieordningen kan ikke godkendes af studienævnet i sin nuvæ-

rende form, og forventes ikke at kunne indstilles til godkendelse, men 

kan genbehandles på næste studienævnsmøde. 

 

Studienævnets beslutning:  

På baggrund af tilbagemelding fra grupperne traf studienævnet beslutning om 

indstilling af studieordninger. Nedenfor er indstillingen angivet ift. kategorierne 

og med en kort begrundelse ift. de studieordninger, hvor der er forslag til eller 

krav om ændringer.  

 

De 6 studieordninger nedenfor er godkendt med kategori 1 

Der var til alle 6 studieordninger forslag om at overveje brug af ordet ”relevans” 

og så bør de faglige mål tilrettes på faget Fransk/spansk/tysk lingvistik og 

skriftlig kommunikation. 

Kandidatuddannelsen i fransk SLK 2023 

Kandidattilvalg i fransk 2023 

Kandidatuddannelsen i spansk SLK 2023 

Kandidattilvalg i spansk 2023 

Kandidatuddannelsen i tysk SLK 2023 

Kandidattilvalg i tysk 2023 

 

Kandidatuddannelsen i litteraturhistorie 2023 

Studieordningen er godkendt med kategori 1  

Der var forslag om sproglige rettelser i forhold til brug af ordet ”nyere” og ”cen-

trale”. Og så blev det foreslået at skrive ”skrivning” mere tydeligt frem i formåls-

beskrivelsen af faget Litteraturhistorisk skrivning.  

 

Kandidatuddannelsen i Interkulturelle studier 2023 

Kandidatuddannelsen i Interkulturelle studier fransk 2023 

Kandidatuddannelsen i Interkulturelle studier Latinamerika og Spanien 2023 

Kandidatuddannelsen i Interkulturelle studier tysk 2023 

Studieordningerne er alle godkendt med en kategori 2 

Der var krav om mindre ændringer for specialiseringsfagene på ICS tysk, fransk 

og Latinamerika og Spanien i form af: 

- At sikre, at relevansbeskrivelserne (sidste del af formålet) synliggør in-

terkulturelle studiers profil. 

- At sikre, at alle indholdsbeskrivelser er klare og forståelige – også for 

studerende. 
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Derudover anbefalede studienævnet at undlade at have specialeforberedende 

elementer som forudsætningskrav, men i stedet tænke i didaktiske greb. Samt 

at inddrage studerende i flere dele af studieordningsprocessen udover gennem 

uddannelsesnævnet. 

 

Bachelortilvalget i dramaturgi 2023 

Studieordningen er godkendt med kategori 1 og der var ikke forslag til ændrin-

ger. 

 

Bacheloruddannelsen i IVK Engelsk 2023 

Studieordningen er godkendt med en kategori 2 

Der var krav om at justere sideantal, særligt ifm. gruppeeksamenen på Bache-

lorprojektet, samt længde på den mundtlige eksamen på 2. semester. Derudover 

bør det genvurderes, om der skal vælges et andet fag på 2. semester til at indgå i 

1. årsprøven. 

 

Bachelortilvalget i International virksomhedskommunikation i engelsk 2023 

Studieordningen er godkendt med kategori 1  

Der var forslag om at kigge på sideantal igen samt krav til at ændre længde på 

den mundtlige eksamen på 2. semester. 

 

Bacheloruddannelsen i SLK Engelsk 2023 

Studieordningen er godkendt med en kategori 2 

Der var krav om at justere sideantal ifm. gruppeeksamenen på English Lingui-

stics 3 og Literature in English 3 på 4. semester for at sikre lige muligheder for 

studerende, om de skriver i gruppe eller alene. 

 

Bachelortilvalget i SLK Engelsk 2023 

Studieordningen er godkendt med kategori 1 og der var ikke forslag til ændrin-

ger. 

 

LKH nævnte ifbm. opsamlingen, at studienævnet tidligere har talt om at opfor-

dre fagmiljøerne til at styre uden om brug af ordet ”centrale” og at ordet ”rele-

vante” er i samme kategori. Derudover er der opfordring til at undgå brug af 

personlige pronominer i studieordningstekster.  

 

Næste skridt: 

Indstillingsskemaerne, som indeholder notater om gruppernes drøftelser læg-

ges i studienævnets mappe: 2023 Nye studieordninger IKK SN Indstillingsske-

maer efter behandling i SN 
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5. Behandling af foreslåede studieordningsændringer (beslut-

ningspunkt) 

LKH indledte punktet, hvor studienævnet skulle behandle de indkomne forslag 

til ændringer som UN havde indstillet. LKH nævnte, at studienævnets indstil-

ling tidligere har været at imødekomme ønsker fra fagmiljøer/UN, hvis de skøn-

nes at være fagligt meningsfulde.  

 

Behandlingen tog udgangspunkt i bilag 5.1, hvor der var oversigt over de ind-

komne studieordningsændringer. 

 

 

Studienævnet kunne indstille studieordningsændringerne ud fra én af følgende 

kategorier:  

1 = Studieordningsændringen godkendes og indstilles dermed til deka-

nens godkendelse – eventuelt med bemærkninger eller forslag til min-

dre ændringer. 

Beskriv studienævnets eventuelle bemærkninger eller forslag til ændrin-

ger. 

2 = Studieordningsændringen godkendes med krav om mindre ændrin-

ger, der ikke kræver ny behandling i studienævnet, og indstilles dermed 

til dekanens godkendelse med ændringerne.  

Beskriv studienævnets krav om mindre ændringer. 

3 = Studieordningsændringen kan ikke godkendes af studienævnet i sin 

nuværende form og kræves derfor revideret af uddannelsesnævnet. Stu-

dieordningen behandles igen på næste studienævnsmøde i revideret 

form. 

Beskriv studienævnets krav om ændringer. 

4 = Studieordningsændringen kan ikke godkendes af studienævnet i sin 

nuværende form, og forventes ikke at kunne indstilles til godkendelse, 

men kan genbehandles på næste studienævnsmøde. 

 

Studienævnets beslutning:  

Studienævnet indstillede alle ændringer til godkendelse i dekanatet – med kate-

gori 1.  

 

Nedenfor er ændringerne oplistet og bemærkninger ifbm. behandlingen indsat.  

BA Lingvistik 2018/Anvendt lingvistik 

BA Cognitive Science 2020 / Cognitive neuroscience 

 

MA Børns litteratur og medier / Masterprojekt 

Der blev spurgt, hvordan den mundtlig gruppefremlæggelse tænkes at foregå og 

svaret, at de studerende kommer ind hver for sig og fremlægger primært deres 

del at projektet – med reference til de fælles dele.   
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På baggrund af et spørgsmål til resuméet blev det forklaret, at masterprojektet 

er masteruddannelsernes speciale, hvorfor der indgår et resumé på samme 

måde som der gør ved specialer.    

 

BA musikvidenskab 2018 / Bachelorprojekt  

BA dramaturgi 2018 / Bachelorprojekt  

Det blev til behandlingen nævnt, at fagmiljøet vurderer, at differentieringen af 

sidetal ift. om opgaven er med eller uden produkt er blevet for stor i.  

Fagmiljøet ønskede derfor at ændre til angivelserne nedenfor.  

Omfang ved fri hjemmeopgave med produkt:   

1 studerende: 15-18 normalsider (ekskl. resuméet på ½-1 normalsider) 

2 studerende: 25-30 normalsider (ekskl. resuméet på ½-1 normalsider) 

3 studerende: 35-42 normalsider (ekskl. resuméet på ½-1 normalsider) 

4 studerende 45-54 sider (ekskl. resuméet på ½-1 normalsider). Dette gælder 

kun BA musikvidenskab, da der på BA dramaturgi maksimalt må være 3 i grup-

pen. 

Studienævnet bakkede op om dette. 

 

MA Journalism, Media and Globalization (mundus) 2020 / The Challenge of 

Digital Journalism - Academic and Practical Approaches 

 

KA Medievidenskab 2022 / Forskningsdesign og metode 

 

BA Medievidenskab 2021 / Analyse af digitale metoder 

 

I forbindelse med behandlingen blev der talt om antal ECTS til førsteårsprøver. 

Studienævnet opfordrede fagmiljøerne til at tjekke antal ECTS til førsteårsprø-

verne og til – hvis der førsteårsprøven består af mere end 45 ECTS - evt. at ind-

sende dette til SNUK. Så vil SNUK undersøge om dette er noget der kan ændres 

uden at det udløser en studieordningsrevision.   

  

6. Mulige emner til drøftelse (beslutningspunkt)  

Med baggrund i udfordringer, drøftelser, temaer som Uddannelsesnævnene 

samt SN-medlemmerne er stødt på, diskuterede SN listen over mulige forslag til 

studienævnsmødedagsordnerne, sål emnerne kan prioriteres på fremtidige stu-

dienævnsmøder. 

Revision af IKK’s evalueringspolitik blev nævnt her. Studieleder Lars Kiel Ber-

telsen (LKB) oplyste, at der er et fakultetsprojekt i gang, som handler om revi-

sion af de overordnede fakultetsrammer for evalueringen på institutterne, som 

bør afventes. Der blev givet udtryk for utålmodighed ift. at projektet har været i 

gang længe. Det blev foreslået, at LKH og LKB kan efterspørge fremdrift i pro-

jektet på et kommende UFA-møde.   
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Der blev gjort opmærksom på 3 punkter, som kan slettes fra listen med mulige 

emner:  

Procedure ift. studerende, der klager over undervisere/undervisningens kvali-

tet – fordi punktet står et andet sted på listen. 

Eksamenssnyd – fordi der er kommet nyt materiale/en kampagne omkring det. 

Mulighed for at skrive BA-projekt med produkt – fordi det er behandlet. 

 

7. Meddelelser 

7.1 Meddelelser til og fra Studieleder 

Studieleder LKB nævnte, at der i instituttets nyhedsbrev opfordres til at hjælpe 

med at hæve svarprocenten på undervisningsevaluering 

7.2 Meddelelser til og fra Studienævnsforperson og –næstforperson 

Næstforperson ZB nævnte, at universitetsvalget nu er overstået. Stemmepro-

centen er hævet ift. tidligere valg, men er stadig ikke tilfredsstillende.   

7.2.1 Fra Uddannelsesforum Arts 

Der var ikke afholdt UFA møde i perioden fra sidste SN-møde.  

7.2.2 Indgåede høringer 

Der var ikke indkommet høringer i perioden fra sidste SN-møde. 

7.3 Meddelelser fra SNUK 

7.3.1 Nyhedsbrev fra Arts studier 

Link til november måneds nyhedsbrev fra Arts studier på underviserportalen. 

Meol nævnte overskrifter fra nyhedsbrevet, der tidligere var sendt til SN. 

Skemaerne for forårssemesteret 2023 er offentliggjort 

Studiediagrammer for nye studieordninger til 2023 er online på studieguiden 

EVU undervisningsmiljøundersøgelse – udvidet spørgeramme E22  

Uddannelsesudvalget har besluttet at gennemføre en EVU-pilotundersøgelse 

med henblik på at udarbejde den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering 

(UMV) på EVU-uddannelserne, der ikke var med i den store UMV i E21.  

Summer University 2023 

18 Summer University fag er nu godkendt i studienævnene og oprettet i syste-

merne.  

Tid til første job – ny Power Bi rapport 

Vigtige deadlines 

Indmelding af opfyldte forudsætningskrav til vintereksamen 

Fristen for indmelding ved vintereksamen er 9. december. 

7.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 

7.5 Meddelelser til og fra VEST 

 

8. Evt. 
 

 

 

 

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

