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Møde den: 12. december 2018
Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken
IKK Studienævnsmøde
1.

Godkendelse af dagsorden kl. 9 til 9.05

2.

Godkendelse af og opfølgning på referat kl. 9.05 til 9.15

3.

Indkomne sager

4.

Studieordninger (beslutningspunkt) kl. 9.15 til 10.15

5.

6.

Uddannelsesevalueringer 2018 (drøftelsespunkt) kl. 10.30 til
11.15
5.1 Afdelingsledere, der har haft uddannelsesevaluering i 2018
fremlægger fokuspunkter, som studienævnet kan have interesse for at høre
om – af generel karakter.
5.2 Studienævnsformanden kommer med supplerende kommentarer fra
gennemlæsning og kommentering af uddannelsesevalueringsrapporterne.
Anonymiserede eksamensopgaver (drøftelsespunkt) kl. 11.15 til
11.25

7.

Forslag fra Uddannelsesnævnene til de kommende møder
(beslutningspunkt) kl. 11.25 til 11.40
7.1 Er der punkter, der snarest bør behandles af studienævnet?
7.2 Er der punkter, der er blevet uaktuelle og som kan tages af listen?
7.3 Er der nye punkter fra uddannelsesnævnene? SN-skabelon for
indmeldelse af forslag til punkter bruges til dette.

8.

Meddelelser kl. 11.40 til 11.55
8.1 Meddelelser til og fra Studieleder
8.2 Meddelelser til og fra Studienævnsformand og –næstformand
8.3 Meddelelser fra SNUK
8.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene
8.5 Meddelelser til og fra VEST

9.

Evt. kl. 11.55 til 12

Studienævnsbetjening og
uddannelseskvalitet (SNUK)
Aarhus Universitet
Tlf.: +45 8715 0000
Tåsingegade 3
Studiecenter.arts.aarhus@au.dk
8000 Aarhus C
www.au.
Tlf.: +4587150000

Dagsorden

Studienævnsbetjening og
uddannelseskvalitet (SNUK)
Dato: 5. december 2018
Ref: Meol
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1. Godkendelse af dagsorden kl. 9 til 9.05
Studienævnet godkender dagsorden til dagens møde.
Studienævnsopgaver ifølge § 18 i Universitetsloven
Kvalitetsudvikling:
Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling, herunder evaluering
Studieordninger:
Studieordninger
Planlægning:
Undervisnings- og eksamensplaner
Dispensationer:
Dispensationer, forhåndsgodkendelser og
merit
Udtalelser:
Udtalelser om sager vedr. uddannelse og
undervisning

2. Godkendelse af og opfølgning på referat kl. 9.05 til 9.15
Studienævnet godkender og følger op på referatet fra seneste møde den 28. november
2018.
Bilag 2.1 Foreløbigt referat IKK SN-møde 28. november 2018
3. Indkomne sager
Der er ikke indkommet sager til behandling.
4. Studieordninger (beslutningspunkt) kl. 9.15 til 10.15
Studienævnet 2. behandler nye studieordninger i forhold til de indstillinger studienævnet gav ved 1. behandlingen. Studienævnet behandler derudover forslag til ændringer i eksisterende studieordninger.
Behandlingen af studieordninger (2. behandling) og behandlingen af studieordningsændringer foregår grupper, der spejllæser et antal studieordninger/ændringer.
Rammerne for studieordningsændringer er jf. uddannelseseftersynet at studieordninger først kan ændres efter et fuldt gennemløb. Uddannelsesnævn og studienævn kan
indstille alle typer af ændringer, men udmeldingen fra Dekanatet er, at kun ændringer, som afhjælper problemer med bedømmelse, retssikkerhed eller andre større problemstillinger kan godkendes.
Efter gruppearbejdet opsamles der i forhold til, om:
1= Studieordningen/studieordningsændringen godkendes som den foreligger og indstilles dermed til dekanens godkendelse.

AARHUS
UNIVERSITET

2 = Studieordningen/ studieordningsændringen godkendes med krav om mindre ændringer (kræver ikke ny behandling i SN) og indstilles dermed til dekanens godkendelse.
4 = Studieordningen/ studieordningsændringen afvises.
Forslag til beslutning:
På baggrund af tilbagemelding fra grupperne træffer studienævnet beslutning om
indstilling af studieordninger/studieordningsændringer.
Orientering fra SNUK:
I forbindelse med opsamlingen, vil Christian Hansen og Maja Kjær Sloth fra SNUK
orientere om ændring i retskravet for BA kognitionsvidenskab og følgevirkningerne af
dette.
Bilag 4.1 Indstillingsskema SN IKS, IKK TEO 2018
Bilag 4.2 Studieordninger/studieordningsændringer og spejllæsningsgrupper ved
IKK SN-møde 12.12.2018
Dokumenterne vedr. de enkelte studieordninger/studieordningsændringer ligger i
SN-mapperne i mappen Studieordningsændringer. Undermappen hedder Studieordningsændringer_2019_2. behandling.
Pause 10.15 til 10.30
5. Uddannelsesevalueringer 2018 (drøftelsespunkt) kl. 10.30 til 11.15
Studienævnet får redegørelser med hovedpointer vedr. de gennemførte uddannelsesevalueringer fra involverede afdelingsledere og uddannelsesansvarlige. Studienævnet
vurderer herefter om evalueringerne giver anledning til at sætte fokus på særlige udviklingsområder i det kommende år.
5.1

Afdelingsledere, der har haft uddannelsesevaluering i 2018 fremlægger fokuspunkter, som studienævnet kan have interesse for at høre om – af generel karakter.

5.2

Studienævnsformanden kommer med supplerende kommentarer fra gennemlæsning og kommentering af uddannelsesevalueringsrapporterne.

Resuméer fra evalueringsmøder, reviderede handleplaner, evalueringsrapporter og
studienævnsformandens kommentarer til disse bliver lagt i mødemappen for decembermødet i IKK SN i en undermappe med navnet Materiale fra uddannelsesevalueringer 2018 – med undermapper for de forskellige uddannelsesevalueringsområder.
Derudover er her link til turnusplanen for uddannelsesevalueringer.
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Forslag til indstilling fra studienævnet
Studienævnet afgiver til gensidig inspiration indstilling om fokuspunkter og udviklingsområder, som uddannelsesevalueringerne har givet anledning til, og som der
kan arbejdes videre med i det kommende år. Indstillingen sendes særskilt til institutledelsen og prodekanen for uddannelse.
6. Anonymiserede eksamensopgaver (drøftelsespunkt) kl. 11.15 til 11.25
Studieleder og studienævnsformand orienterer fra møde i Uddannelsesforum Arts,
hvor DPU fortalte om deres erfaringer med anonymiserede eksamensopgaver.
Studienævnet udveksler erfaringer omkring dette. Gerne på baggrund af drøftelser i
UN.
7.

Forslag fra Uddannelsesnævnene til de kommende møder (beslutningspunkt) kl. 11.25 til 11.40
Uddannelsesnævnene opfordres til at komme med forslag til studienævnsmødedagsordnerne således emnerne kan diskuteres på fremtidige studienævnsmøder.
7.1 Er der punkter, der snarest bør behandles af studienævnet?
7.2 Er der punkter, der er blevet uaktuelle og som kan tages af listen?
7.3 Er der nye punkter fra uddannelsesnævnene? SN-skabelon for indmeldelse af
forslag til punkter bruges til dette.
8. Meddelelser kl. 11.40 til 11.55
8.1 Meddelelser til og fra Studieleder
8.2 Meddelelser til og fra Studienævnsformand og –næstformand
8.3 Meddelelser fra SNUK
8.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene
8.5 Meddelelser til og fra VEST
9.

Evt. kl. 11.55 til 12
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