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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. Introduktion til nye SN kl. 13.15 til 13.45 

5. Behandling af dispensationssager i FU –dilemmaer og 

principper (drøftelsespunkter) kl. 13.45 til 14.05 

6. Orientering om studieordninger og studieordningsændringer 

efter behandling i dekanatet kl. 14.15 til 14.30 

6.1 Orientering om nye studieordninger efter behandling i dekanatet 

6.2 Orientering om studieordningsændringer efter behandling i dekanatet 

7. Valg af studerende repræsentant til Uddannelsesforum Arts 

2023 (beslutningspunkt) kl. 14.30 til 14.35 

8. Mulige emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 14.35 til 14.50 

9. Meddelelser kl. 14.50 til 15.05 

9.1 Meddelelser til og fra Studieleder 

9.2 Meddelelser til og fra Studienævnsforperson og –næstforperson 

9.2.1 Fra Uddannelsesforum Arts (UFA) 

9.2.2 Indgåede høringer 

9.3 Meddelelser fra SNUK 

9.3.1 Nyhedsbrev fra Arts studier 

9.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 

9.5 Meddelelser til og fra VEST 

10. Evt. kl. 15.05 til 15.10 

 

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 

 

Bilag 2.1 Referat studienævnsmøder Institut for Kommunikation og Kultur 18. januar 

2023. 

 

3. Indkomne sager 

Behandling af dispensationssager er forbeholdt studienævnsmedlemmer. 

Der er ikke indgået sager til behandling.  

 

4. Introduktion til nye SN kl. 13.15 til 13.45 

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\2023\Introduktionsmateriale til nye SN 2023 

 

Bilag 4.1 PP introduktion til nye SN 2023 

 

5. Behandling af dispensationssager i FU –dilemmaer og principper 

(drøftelsespunkter) kl. 13.45 til 14.05 

Studienævnet åbner drøftelsen af behandling af dispensationssager i forretningsud-

valget.  

 

Pause kl. 14.05 til 14.15 

 

 

 

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/2023/Introduktionsmateriale%20til%20nye%20SN%202023
file://///uni.au.dk/dfs/ARTS_AR-DAC-SN/SN-møder/2023/Introduktionsmateriale%20til%20nye%20SN%202023
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6. Orientering om studieordninger og studieordningsændringer efter 

behandling i dekanatet kl. 14.15 til 14.30 

SN orienteres om studieordninger og studieordningsændringer efter behandling i de-

kanatet. 

SN behandlede i november og december nye studieordninger og studieordningsæn-

dringer og de er nu alle godkendt i dekanatet.  

 

6.1 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.  

 

Indstillingsskemaer efter behandling i dekanatet kan ses i denne mappe:  

2023 Nye studieordninger IKK SN indstillingsskemaer efter behandling i dekanatet 

I bunden af hvert indstillingsskema kan man læse kommentarerne fra behandlingen i 

dekanatet – under punktet ”Godkendelsesmøde hos prodekanen”.  

 

6.2 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.  

 

Ud over de ændringer der er angivet i oversigten, og som blev behandlet i studie-

nævnet i november/december 2022, er også alle ændringer ønsket i forbindelse med 

fjernelse af forudsætningskrav nu godkendt i dekanatet. 

 

Bilag 6.2.1 Studieordningsændringer på IKK efter behandling i dekanatet 

 
Listen kan også ses i denne mappe: 2023 Studieordningsændringer efter behandling i 
dekanatet 

 

 

 

 

file://///uni.au.dk/dfs/ARTS_AR-DAC-SN/Nye%20studieordninger%20og%20studieordningsændringer%20IKK%20SN/2023%20Nye%20studieordninger%20til%20IKK%20SN/2023%20Nye%20studieordninger%20IKK%20SN%20indstillingsskemaer%20efter%20behandling%20i%20dekanatet
file://///uni.au.dk/dfs/ARTS_AR-DAC-SN/Nye%20studieordninger%20og%20studieordningsændringer%20IKK%20SN/2023%20Studieordningsændringer%20til%20IKK%20SN/2023%20Studieordningsændringer%20efter%20behandling%20i%20dekanatet
file://///uni.au.dk/dfs/ARTS_AR-DAC-SN/Nye%20studieordninger%20og%20studieordningsændringer%20IKK%20SN/2023%20Studieordningsændringer%20til%20IKK%20SN/2023%20Studieordningsændringer%20efter%20behandling%20i%20dekanatet
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7. Valg af studerende repræsentant til Uddannelsesforum Arts 2023 

(beslutningspunkt) kl. 14.30 til 14.35 

Af kommissorium for Uddannelsesforum Arts fremgår, at de studerende i hvert af de 

tre store studienævn vælger en studenterrepræsentant, der kan deltage i udvalgets ar-

bejde efter behov.  

 

Forslag til beslutning: 

Der vælges en repræsentant for IKK SN studerende til Uddannelsesforum Arts   

 

Link til Kommissorium for Uddannelsesforum Arts 

www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Udvalg__raad_og_naevn/Uddan-

nelsesforum_Arts/Godkendt_kommissorium_for_UFA_220512.pdf  

 

8. Mulige emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 14.35 til 14.50 

Med baggrund i udfordringer, drøftelser, temaer som Uddannelsesnævnene samt SN-

medlemmerne er stødt på, diskuterer SN listen over mulige forslag til studienævns-

mødedagsordnerne, så emnerne kan prioriteres på fremtidige studienævnsmøder. 

 

Bilag 8.1 IKK SN Mulige emner rev. 18. januar 2023 

 

9. Meddelelser kl. 14.50 til 15.05 

9.1 Meddelelser til og fra Studieleder 

9.2 Meddelelser til og fra Studienævnsforperson og –næstforperson 

9.2.1 Fra Uddannelsesforum Arts (UFA) 

9.2.2 Indgåede høringer 

I perioden fra sidste møde er indgået:  

Orientering om ny adgangsbekendtgørelse (uni) og følgebrev 

9.3 Meddelelser fra SNUK 

9.3.1 Nyhedsbrev fra Arts studier 

Link til februar måneds nyhedsbrev fra Arts studier på underviserportalen. 

 

Studieportalen er opdateret med de nye medlemmer af IKK SN.  

 

9.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 

9.5 Meddelelser til og fra VEST 

 

10. Evt. kl. 15.05 til 15.10 

 

http://www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Udvalg__raad_og_naevn/Uddannelsesforum_Arts/Godkendt_kommissorium_for_UFA_220512.pdf
http://www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Udvalg__raad_og_naevn/Uddannelsesforum_Arts/Godkendt_kommissorium_for_UFA_220512.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/

