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Møde den 1. marts 2023 

Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken 

IKK Studienævnsmøde 

 

Digital Design og Informationsvidenskab DDINF  

VIP: Lone Koefoed Hansen 

Studerende: Kristian Nielsen Lippert (suppleant) 

Dramaturgi og Musikvidenskab DRAMUS 

VIP: Ida Krøgholt 

Studerende: Zenia Børsen 

Engelsk 

Studerende: Nadia Schalipp 

Kunsthistorie, Æstetik & Kultur, Museologi KÆM 

VIP: Mette-Marie Zacher Sørensen 

Studerende: Astrid Mark Nielsen 

Lingvistik, Kognitionsvidenskab og Semiotik LICS 

VIP: Ethan Weed 

Litteraturhistorie og Retorik LITRET 

Studerende: Johanne Kovdal Olesen 

Medievidenskab og Journalistik MEDJOUR 

VIP: Teke Jakob Ngomba  

Studerende: Erik Bøye Davidsen 

Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi NSO 

VIP: Stefan Kjerkegaard 

Tysk og Romanske Sprog TYSKROM 

VIP: Patrick Leroyer 

Studerende: Ann-Sophie Dybdal 

 

Observatører:  

Studieleder Lars Kiel Bertelsen 

Studienævnsbetjening og Uddannelseskvalitet (SNUK): Camilla Mark Thygesen 

Pkt. 1-4, Kasper Lie Pkt. 1-5 og Mette Olesen (ref.) 

Vejledning og studieinformation (VEST): Chalotte Theresa Christensen 

 

Fraværende:  

Jakob Kleofas Adolph, Anne Schjoldager, Mina Almasi, Esben Bjerggaard Niel-

sen, Mette Marie Pedersen 
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1. Godkendelse af dagsorden 

Studienævnsforperson Ethan Weed (EW) bød velkommen til mødet. Studie-

nævnet godkendte herefter dagsorden til dagens møde – der var ikke særskilte 

punkter fra de studerendes formøde. 

 

2. Opfølgning på referat  

Studienævnet fulgte op på referatet fra seneste møder den 18. januar 2023. 

 

EW sagde opfølgende, at:  

• Studerendes turnusordning til forretningsudvalget nu er på plads. Kom-

mentarer til det ekstra IV-fag blev på mødet den 18. januar 2023 videre-

sendt til IKS SN, der har taget dem videre. 
• I forhold til udfordringer med, at UVAEKA i nogle tilfælde ikke længere 

tilbyder at smelte to Brightspace-læringsrum sammen, når der er fuld 
samlæsning mellem studieordninger, har Lone Koefoed Hansen (LKH) 
nævnt problematikken for prodekanen. Hvis det er et tilbagevendende 
problem, må det evt. tages op igen. 

 

Mette Olesen (Meol) sagde opfølgende, at: 

• LKH sendte den 26. januar 2023 en mail til afdelingslederne på IKK om 

mulighederne for yderligere studieordningsændringer ifm. fjernelse af 

forudsætningskrav. Fristen for sådanne ændringer var den 9. februar 

2023.  

• Konstitueringen (forperson og næstforperson) i studienævnet er sendt 

til og godkendt af dekanen.  

• VIP medlemmer af forretningsudvalget (FU) er videregivet til FU-sekre-

tæren.   

• Referatuddrag vedr. pkt. 7 Præcisering af afsnit i projektaftale er sendt 

til dekanatet.  

• Referatuddrag vedr. punkterne om afrapportering fra uddannelseseva-

lueringer i 2022 – vedr. evalueringsprocessen - er også sendt til dekana-

tet. 

• Mulige emner er opdateret 

 

3. Indkomne sager 

Behandling af dispensationssager er forbeholdt studienævnsmedlemmer. 

Der var ikke indgået sager til behandling.  
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4. Introduktion til nye SN 

Studienævnet blev introduceret til den formelle del af SN’s opgaver. 

 

Mette Olesen (Meol) præsenterede SN for lovgrundlag og baggrund for SN, 

nævn på Arts og studienævnets opgaver, som de fremgår af universitetsloven. 

Meol gennemgik herefter opgaven kvalitetssikring som den indgår i UN og SN. 

Camilla Mark Thygesen (CMT) introducerede tilsvarende opgaven studieord-

ninger og Kasper Lie (KL) introducerede opgaven sagsbehandling og oplyste om 

retningslinjer vedr. personfølsomme oplysninger, tavshedspligt og habilitet. 

I forbindelse med introduktionen lagde KL efter ønske fra nævnet særlig vægt 

på introduktion til at nævnet i dispensationssager skal anlægge et skøn. 

 

Hele introduktionsmaterialet er tilgængeligt i studienævnsmappen 

O:\ARTS_AR-DAC-SN\SN-møder\2023\Introduktionsmateriale til nye SN 

2023 

 

5. Behandling af dispensationssager i FU –dilemmaer og princip-

per (drøftelsespunkt)  

Studienævnet åbnede drøftelsen af behandling af dispensationssager i forret-

ningsudvalget.  

 

Kasper Lie, der er teamkoordinator for sagsbehandlerne, deltog i dette punkt og 

noterede sig input fra nævnet omkring sagsbehandlingen.  

 

Studerende havde på formødet forberedt drøftelsen og nævnte på mødet for-

skellige ønsker og dilemmaer ifm. sagsbehandlingen 

 

Det blev på stedet aftalt at studienævnet vil gå videre med emnerne nedenfor: 

 

Tal for sagsbehandlingen 

Studienævnet får hver måned tal for sagsbehandlingen og der arbejdes p.t. på et 

udvidet talmateriale, der siger mere. Når dette materiale er klar, ønsker nævnet, 

at det behandles på et SN-møde. 

  

Lægeerklæringer 

Dette emne sættes på listen ”Mulige emner” 

 

Tillid til sagsbehandlingen 

Nævnet ønsker at arbejde med at øge bevidstheden om studienævnets arbejde 

med sagsbehandlingen, fortsat at opretholde tilliden til studienævnets sagsbe-

handling, og at gøre arbejdet mere transparent.  

 

Derudover vil forpersonerne gennemgå emnerne og komme med forslag til, 

hvordan der kan arbejdes videre med dem.  

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 ef-

ter behandling i dekanatet 

SN blev orienteret om studieordninger og studieordningsændringer efter be-

handling i dekanatet. 

6.1 Orientering om nye studieordninger efter behandling i dekanatet 

Prodekanen for uddannelse havde behandlet nye studieordninger til ikrafttræ-

delse 1. september i år Alle studieordninger blev godkendt og prodekanen roste 

det store arbejde, der er lavet i forbindelse med udviklingen af studieordnin-

gerne.  

 

Indstillingsskemaer efter behandling i dekanatet kan ses i denne mappe:  

2023 Nye studieordninger IKK SN indstillingsskemaer efter behandling i deka-

natet 

 

6.2 Orientering om studieordningsændringer efter behandling i dekanatet  

Prodekanen for uddannelse havde behandlet de indkomne forslag til studieord-

ningsændringer fra både IKS, IKK og DPU.  

Jf. retningslinjer fra uddannelseseftersynet er mindre ændringer i studieordnin-

ger, der har haft et fuldt gennemløb, blevet godkendt.  

 

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

gennemløb, kunne som udgangspunkt ikke godkendes jf. retningslinjer i uddan-

nelseseftersynet. Enkelte undtagelser fra denne regel var givet, enten af hensyn 

til de studerendes retssikkerhed, hvis en ændring har været begrundet i at fa-

get/eksamen ikke kan gennemføres i nuværende form, eller hvis en ændring har 

indgået som en konsekvensrettelse på tværs af studieordninger.  

 

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

dringsforslag.  

 

Ud over de ændringer der var angivet i oversigten, og som blev behandlet i stu-

dienævnet i november/december 2022, var også alle ændringer ønsket i forbin-

delse med fjernelse af forudsætningskrav godkendt i dekanatet. 

 
Listen med studieordningsændringer kan ses i denne mappe: 2023 Studieord-
ningsændringer efter behandling i dekanatet 

 

7. Valg af studerende repræsentant til Uddannelsesforum Arts 

2023 (beslutningspunkt) 

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

af de tre store studienævn vælger en studenterrepræsentant, der kan deltage i 

udvalgets arbejde efter behov.  

 

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%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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Efter en drøftelse omkring arbejdet i UFA besluttede de studerende, hvem der i 

2023 skulle repræsentere IKK SN studerende i UFA. 

 

De studerendes beslutning: 

Zenia Børsen (ZB) blev valgt som repræsentant for IKK SN studerende til Ud-

dannelsesforum Arts. Erik Bøje Davidsen (EBD) vil gerne – hvis ZB er forhin-

dret - træde til som suppleant, hvis der er mulighed for det.  

 

Link til Kommissorium for Uddannelsesforum Arts 

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

dannelsesforum_Arts/Godkendt_kommissorium_for_UFA_220512.pdf  

 

8. Mulige emner til drøftelse (beslutningspunkt)  

Med baggrund i udfordringer, drøftelser, temaer som Uddannelsesnævnene 

samt SN-medlemmerne var stødt på, drøftede SN listen over mulige forslag til 

studienævnsmødedagsordnerne, så emnerne kan prioriteres på fremtidige stu-

dienævnsmøder. 

Studerende nævnte de 3 emner nedenfor til listen: 

Nævnenes synlighed og rekruttering / rekrutteringsmateriale – kommunika-

tion til studerende 

ZB, Johanne Kovdal Olesen (JKO), Astrid Mark Nielsen (AMN) og EW vil forbe-

rede punktet 

 

GDPR information for studerende - i forhold til behandling af empiri  

Erik Bøje Davidsen og EW vil forberede punktet 

 

Kommunikation til studerende på engelsk  

Mina Almasi, ZB og EW vil forberede punktet 

 

9. Meddelelser 

9.1 Meddelelser til og fra Studieleder 

Studieleder Lars Kiel Bertelsen (LKB) nævnte, at institut- og fakultetsledelsen 

er i gang med indledende overvejelser ifm. planerne om 1-årige KA-uddannel-

ser. Der er ikke truffet nogen beslutninger, da man fortsat afventer et konkret 

regeringsudspil (dette er efterfølgende landet den 2. marts. Se evt.:  

https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2023/nye-fleksible-universitets-

veje-er-forste-udspil-i-ny-sammenhaengende-reformkurs-pa-uddannelsesom-

radet) 

 

Der er indkaldt til et møde med Aftagerpanelet den 14. marts, hvor EW og ZB 

deltager. 

 

 

 

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://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2023/nye-fleksible-universitetsveje-er-forste-udspil-i-ny-sammenhaengende-reformkurs-pa-uddannelsesomradet
https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2023/nye-fleksible-universitetsveje-er-forste-udspil-i-ny-sammenhaengende-reformkurs-pa-uddannelsesomradet
https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2023/nye-fleksible-universitetsveje-er-forste-udspil-i-ny-sammenhaengende-reformkurs-pa-uddannelsesomradet


 

 

  

  

Side 6/7 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 
 

 

9.2 Meddelelser til og fra Studienævnsforperson og –næstforperson 

9.2.1 Fra Uddannelsesforum Arts (UFA) 

EW orienterede fra UFA møder. 31. januar 2023 var punkterne på UFA bl.a.: 

• Pædagogisk opkvalificering af undervisere 

• Fakultetspolitik for undervisningsevaluering 

• Undervisningsplanlægning – Studienævnet godkendte i 2020, at ud-

møntningen af Universitetslovens § 18, Stk. 4, nr. 3 kunne ske ved årlig 

fremlæggelse af et dokument Plan for tilrettelæggelse af undervisning 

og eksamen, men studienævnet godkendte ikke indholdet af dokumen-

tet, og der er ikke siden blevet fremsendt et dokument til godkendelse.   

28. februar 2023 var punkterne på UFA bl.a.: 

• Projektorienteret forløb (Projektaftale) 

• Procesplan for undervisningsevaluering 

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. 

Nyhedsbrevet handler bl.a. om: 

- Kontakt ved praktiske spørgsmål i løbet af undervisningsperioden 

- Status på omprøverne i V22/V23 

- Studieportalen er opdateret med medlemmer og suppleanter i det nye UN og 

SN og konstitueringen 

- Udvekslingsnyt 2023-2024 

- Studiecenteret har holdt oplæg for de nye exchange-studerende 

- Nye Power BI-rapporter 

- Tilvalgsmesse 2023 

- Arts Karriereuge og CompanyDating 

9.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 

Fra UN LITRET: Der mangler kommunikationskanaler til intern kommunika-

tion. Hvordan får man fat i alle, hvis man ikke har de studerendes AU-mails? 

Intranet er et ønske.  

Emnet sættes på ”Mulige emner” som: Intranet / Intern kommunikation 

Lone Koefoed Hansen (LKH), JKO, Kristian Nielsen Lippert (KNL,suppleant) 

og EW vil forberede punktet 

 

Fra UN TYSKROM: Studerende oplever, at tilvalg ikke evalueres – f.eks. laves 

der ikke uddannelsesevalueringer af tilvalg. Studieleder LKB oplyste, at tilvalg 

formelt set ikke er selvstændige uddannelser, men uddannelseselementer, og at 

de derfor ikke uddannelsesevalueres selvstændigt. LKB nævnte også mulighe-

den af ifm. undervisningsevaluering at have et samlet fokus på tilvalgsfagene.  

 

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

Chalotte Theresa Christensen fra VEST fortalte fra tilvalgsmessen, hvor der var 

lagt op til, at de studerende skulle se videoer inden de mødte op. Mange havde 

set videoerne, men der var også steder, hvor de studerende ikke havde. Der var 

et flot fremmøde.  

U-days gik også rigtig godt. Det var stigende besøgstal i forhold til sidste år.  

 

Evt. 

 


