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Møde den: 29. marts 2023 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. Evalueringskultur og svarprocent (drøftelsespunkt) kl. 13.10 til 

13.40 

5. Obligatoriske SN-spørgsmål til undervisningsvurdering 

(beslutningspunkt) kl. 13.40 til 14.10 

6. Erfaringsudveksling ifm. didaktiske tiltag i forhold til 

undervisning (drøftelsespunkt) kl. 14.20 til 15.10 

7. Mulige emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 15.10 til 15.20 

8. Meddelelser kl. 15.20 til 15.30 

8.1 Meddelelser til og fra Studieleder 

8.2 Meddelelser til og fra Studienævnsforperson og –næstforperson 

8.2.1 Fra Uddannelsesforum Arts 

8.2.2 Indgåede høringer 

8.3 Meddelelser fra SNUK 

8.3.1 Nyhedsbrev fra Arts studier 

8.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 

8.5 Meddelelser til og fra VEST 

9. Evt. kl. 15.30 til 15.35 

 

NB! Tekst med lilla nedenfor handler om noget, som SN-medlemmerne skal være 

særligt opmærksomme på, f.eks. forberedelse, opgaver o.l.  



 

 

  

  

Side 2/3 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 
 

 

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 studienævnsmøde Institut for Kommunikation og Kultur 1. marts 

2023. 

 

3. Indkomne sager 

Behandling af dispensationssager er forbeholdt studienævnsmedlemmer. 

Der er ikke indkommet sager til behandling 

 

4. Evalueringskultur og svarprocent (drøftelsespunkt) kl. 13.10 til 13.40 

Studienævnet drøfter resultater af de fælles, tværgående AU og SN spørgsmål ved un-

dervisningsevaluering på IKK. De obligatoriske tværgående spørgsmål, bestod i efter-

året 2022 af 2 spørgsmål, der var fælles for hele Aarhus Universitet, og 11 spørgsmål, 

som studienævnet havde udvalgt.  

 

Efterfølgende udveksles erfaringer omkring evalueringskultur – bl.a. med input fra 

DRAMUS, der i april afholder en temaworkshop om emnet.  

 

Bilag 4.1 Undervisningsevaluering E22 IKK - resultat af fælles spørgsmål 

Bilag 4.1 Undervisningsevaluering F22 IKK - resultat af fælles spørgsmål 

Bilag 4.2 Undervisningsevaluering E21 IKK - resultat af fælles spørgsmål  

 

5. Obligatoriske SN-spørgsmål til undervisningsvurdering (beslutnings-

punkt) kl. 13.40 til 14.10 

Studienævnet tager stilling til, om de nuværende IKK SN spørgsmål skal bibeholdes 

og være obligatoriske på SN-niveau i forbindelse med undervisningsevaluering – i ef-

teråret 2023 og frem. Resultatet af evalueringen i E22 kan evt. benyttes i forhold til at 

kvalificere diskussionen om spørgsmålene, og hvorvidt de fortsat skal være obligato-

riske.  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209940
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209940
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De nuværende 11 IKK SN-spørgsmål blev udarbejdet og vedtaget af SN i F19 og har 

med en mindre revision af spørgsmålet om midtvejsevaluering været gældende siden 

som obligatoriske.  

 

Forslag til beslutning: 

SN beslutter, om de nuværende IKK SN-spørgsmål til undervisningsevaluering skal 

bibeholdes, om de skal være obligatoriske og for hvilken periode. 

 

Forpersoner for SN foreslår, at de nuværende obligatoriske spørgsmål forlænges med 

2 semestre og dermed gælder til og med F24. 

 

Bilag 5.1 IKK SN-spørgsmål til undervisningsevaluering F22 -rettet 12.11.21 

 

Pause kl. 14.10 til 14.20 

 

6. Erfaringsudveksling ifm. didaktiske tiltag i forhold til undervisning 

(drøftelsespunkt) kl. 14.20 til 15.10 

Studienævnet erfaringsudveksler omkring didaktiske tiltag i undervisningen. Stude-

rende i IKK SN faciliterer dette punkt. 

 

7. Mulige emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 15.10 til 15.20 

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 7.1 IKK SN Mulige emner rev. 1. marts 2023 

 

8. Meddelelser kl. 15.20 til 15.30 

8.1 Meddelelser til og fra Studieleder 

8.2 Meddelelser til og fra Studienævnsforperson og –næstforperson 

8.2.1 Fra Uddannelsesforum Arts 

8.2.2 Indgåede høringer 

Indkomne høringer i perioden fra sidste møde: 

Høring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som 

lærer i folkeskolen 

Høring over ændring af SU-bekendtgørelsen 

8.3 Meddelelser fra SNUK 

8.3.1 Nyhedsbrev fra Arts studier 

Link til marts måneds nyhedsbrev fra Arts studier på underviserportalen. 

8.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 

8.5 Meddelelser til og fra VEST 

 

9. Evt. kl. 15.30 til 15.35 

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

