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Møde den: 23. januar 2018
Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken
IKK Studienævnsmøde
1.

Navnerunde og kort orientering om studienævnets arbejde kl. 9
til kl. 9.10
1.1
Velkommen og navnerunde
1.2 Kort orientering om studienævnets arbejde v/formanden

2.

Konstituering af nyt studienævn (beslutningspunkt) kl. 9.10 til
9.35
2.1 Valg af formand for studienævnet og evt. stedfortræder blandt VIP
medlemmer
2.2 Valg af næstformand for studienævnet blandt de nyvalgte studerende
medlemmer
2.3 Godkendelse af mødeplan for studienævnet ved IKK

3.

Udpegning af forretningsudvalg (beslutningspunkt) kl. 9.35 til
9.45
3.1 Udpegning af 2 VIP repræsentanter og 2 suppleanter til
forretningsudvalget
3.2 Godkendelse af studerendes turnus i forhold til forretningsudvalget

4.

Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat kl. 9.45 til
9.50

5.

Dispensationer: Indkomne sager (beslutningspunkt) kl. 9.50 til
10.05
5.1 Dispensationssag om yderligere udsættelse af en specialefrist

6.

Tilvalgsreform (beslutningspunkt) kl. 10.05 til 10.35

7.

Godkendelse af IV-fag (beslutningspunkt) 10.45 til 11.05

8.

Kvalitetsudvikling: Studienævnets spørgsmål til
undervisningsevaluering (drøftelse og beslutningspunkt) kl.
11.05 til 11.20
8.1 Afrapportering fra arbejdsgruppen, der har udarbejdet et
ændringsforslag til SN-spørgsmålskataloget.
8.2 Studienævnet beslutter, hvilke spørgsmål, der til
undervisningsevalueringen F19 skal være obligatoriske på SN-niveau.

9.

Kommentering af nyt profilfag i innovativ problemløsning
(drøftelsespunkt) kl. 11.20 til 11.40
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10. Forslag fra Uddannelsesnævnene til de kommende møder
(beslutningspunkt) kl. 11.40 til 11.45
10.1
Er der punkter, der snarest bør behandles af studienævnet?
10.2
Er der punkter, der er blevet uaktuelle og som kan tages af listen?
10.3
Er der nye punkter fra uddannelsesnævnene? SN-skabelon for
indmeldelse af forslag til punkter bruges til dette.
11. Orientering vedr. projektorienteret forløb: evaluering og aftale
kl. 11.45 til 11.50
11.1 Orientering om evalueringsspørgsmål til projektværter ifm.
projektorienterede forløb
11.2
Orientering om mindre justering af den fælles Arts aftale for
projektorienterede forløb
12. Meddelelser kl. 11.50 til 12
12.1
Meddelelser til og fra Studieleder
12.2
Meddelelser til og fra Studienævnsformand og –næstformand
12.3
Meddelelser fra SNUK
12.4
Meddelelser fra Uddannelsesnævnene
12.5
Meddelelser til og fra VEST
13. Evt.
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Konstituerende møde for det nye studienævn
Det konstituerende møde for det nye studienævn ligger umiddelbart forud for det sidste ordinære møde for det afgående studienævn. Alle er velkomne til at deltage i både
det konstituerende og det ordinære møde.
1.

Navnerunde og kort orientering om studienævnets arbejde kl. 9 til kl.
9.10
1.1
Velkommen og navnerunde
1.2 Kort orientering om studienævnets arbejde v/formanden
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 opfølgning 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. Konstituering af nyt studienævn (beslutningspunkt) kl. 9.10 til 9.35
2.1 Valg af formand for studienævnet og evt. stedfortræder blandt VIP medlemmer
Jfr. forretningsorden for IKK studienævn § 2 Stk. 5 ledes valget af den afgående formand. Jfr. forretningsordenen aftaler den afgående og den nyvalgte formand, hvordan den videre mødeledelsen skal foregå.
2.2
2.3

Valg af næstformand for studienævnet blandt de nyvalgte studerende medlemmer
Godkendelse af mødeplan for studienævnet ved IKK

Bilag 2.1.1: Forretningsorden - studienævn ved IKK (§ 2 Stk. 3 til 5)
Bilag 2.3.1: Mødeplan for studienævnet ved IKK 2019
3. Udpegning af forretningsudvalg (beslutningspunkt) kl. 9.35 til 9.45
3.1 Udpegning af 2 VIP repræsentanter og 2 suppleanter til forretningsudvalget
3.2 Godkendelse af studerendes turnus i forhold til forretningsudvalget
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Ordinært møde for det nuværende studienævn
4. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat kl. 9.45 til 9.50
Studienævnet følger op på referatet fra seneste møde
Bilag 4.1 Referat fra IKK SN-møde den 12. december 2018
5. Dispensationer: Indkomne sager (beslutningspunkt) kl. 9.50 til 10.05
Behandling af dispensationssager er forbeholdt studienævnsmedlemmer.
5.1 Dispensationssag om yderligere udsættelse af en specialefrist
Studienævnet bedes træffe afgørelse i en sag vedr. yderligere udsættelse af en specialefrist.
Sagen er behandlet på Forretningsudvalgets møde 13.12.2018 og videresendes til Studienævnet. Der indstilles til afslag, idet det vurderes, at der ikke er grundlag for at
give yderligere udsættelse på baggrund af den foreliggende dokumentation.
Studienævnets medlemmer bedes læse sagens tilsendte bilag grundigt inden mødet.
Bilag 5.1 Sagsfremstilling vedr. dispensationssag om yderligere udsættelse af en specialefrist
Bilag 5.2 Bilag til sagsfremstilling vedr. dispensationssag om yderligere udsættelse af
en specialefrist
6. Tilvalgsreform (beslutningspunkt) kl. 10.05 til 10.35
Studienævnet behandler indkomne skitseforslag til tilvalg og foretager en faglig kvalitetssikring af skitseforslag fra IKK. Jfr. procesplanen har studienævnet mulighed for
at komme med anbefalinger til fakultetsledelsen.
Forslag til beslutning:
Studienævnet afklarer evt. anbefalinger vedr. tilvalg til fakultetsledelsen
Anbefalingerne skal senest den 25. januar 2019 sendes til arts.uddannelseskvalitet@au.dk og vil herefter indgå i fakultetsledelsens beslutningsproces.
Bilag 6.1 Følgebrev fra prodekanen vedr. indsendte skitseforslag til nye tilvalg
Bilag 6.2 Oversigt over skitseforslag til nye tilvalg på ARTS 2020, tematisk inddelt
Bilag 6.3 IKK Indstillede skitseforslag til nye tilvalg 2020
Bilag 6.4 IKS Indstillede skitseforslag til nye tilvalg 2020
Pause 10.35 til 10.45
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7. Godkendelse af IV-fag (beslutningspunkt) 10.45 til 11.05
Fra efteråret 2019 erstattes HUM-faget af det nye engelsksprogede internationaliseringsvalgfag (IV-fag). IV-faget på 10 ECTS skal sikre, at alle BA uddannelser har en
internationaliseringsdimension, og at ARTS har et varieret udbud til udvekslingsstuderende. De studerende får mulighed for at arbejde med et fagligt tema inden for de
humanistiske uddannelsers fagområder og skal samtidig lære at begå sig fagligt på et
fremmedsprog i en tværfaglig sammenhæng.
Afdelingslederne har i dialog med uddannelsesnævnene i efteråret indmeldt forslag
til IV-fag for E19/F20, hvorefter SNUK administrativt og juridisk har kvalitetssikret
forslagene. Primo december godkendte studielederne på baggrund af rammerne for
det samlede udbud (fordelingsnøgle over antal potentielle studerende) et sammenhængende IV-udbud og det indstilles derfor, at studienævnet foretager den endelige
overordnede kvalitetssikring af det faglige indhold og godkender udbuddet.
I februar og marts oprettes fagene i systemerne og publiceres i kursuskataloget den 1.
april 2019, så de studerende kan prioritere de fag, de ønsker at tilmelde sig.
Bilag 7.1 Samlet oversigt over godkendt IV-udbud E19-F20_SN IKK og IKS
Bilag 7.2 Fagbeskrivelser IV-fag E19-F20_IKK
Forslag til beslutning:
Studienævnet foretager den endelige overordnede kvalitetssikring af det faglige indhold og godkender udbuddet af IV-fag på IKK for E19/F20.
8.

Kvalitetsudvikling: Studienævnets spørgsmål til undervisningsevaluering (drøftelse og beslutningspunkt) kl. 11.05 til 11.20

8.1

Afrapportering fra arbejdsgruppen, der har udarbejdet et ændringsforslag til
SN-spørgsmålskataloget.
Studienævnet beslutter, hvilke spørgsmål, der til undervisningsevalueringen
F19 skal være obligatoriske på SN-niveau.

8.2

Forslag til beslutning:
Studienævnet beslutter, hvilke spørgsmål, der til evaluering af undervisningen for
F2019 skal være obligatoriske på SN-niveau.
Bilag 8.1.1 Udkast til nye SN-spørgsmål (dansk version) 160119
Bilag 8.1.2 Udkast til nye SN-spørgsmål (engelsk version) 160119
9.

Kommentering af nyt profilfag i innovativ problemløsning (drøftelsespunkt) kl. 11.20 til 11.40
Formanden for arbejdsgruppen vedr. nyt profilfag i innovativ problemløsning, Mette
Volf, fremlægger fagbeskrivelse for profilfaget og hvordan gruppen har arbejdet med
kommissoriet.
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I forbindelse med uddannelseseftersynet blev det besluttet at foretage et gennemsyn
af den nuværende profilfagsstruktur. Der blev nedsat en arbejdsgruppe under prodekanen til at reformulere udbuddet af valgmuligheder på kandidatuddannelsernes 3.
semester. Denne reformulering var til kommentering i de to studienævn, der tilsluttede sig at gennemføre en reform baseret på en firedeling af valgmulighederne på 3.
semester: udlandsophold, projektorienteret forløb, underviserprofil og profilen, der
har arbejdstitlen innovativ problemløsning. Prodekanen nedsatte herefter med hjælp
fra studienævnene en arbejdsgruppe, der havde til opgave at indholdsudfylde den 4.
valgmulighed i form af profilen med arbejdstitlen innovativ problemløsning.
Studienævnet behandler arbejdsgruppens udkast til fagbeskrivelse for profilfaget
med arbejdstitlen innovativ problemløsning samt arbejdsgruppens svar på kommissoriet ift. de opmærksomhedspunkter som var fremhævet af Studienævn, Arts-rådet
og Prodekanen.
Arbejdsgruppen ønsker, at studienævnet orienterer sig i arbejdsgruppens svar på
kommissoriet og ønsker studienævnets kommentarer til fagbeskrivelsen med henblik
på en faglig kvalitetssikring.
Arbejdsgruppen ønsker desuden studienævnets forslag til en titel på faget. Arbejdsgruppen vil bruge studienævnets forslag til at fastsætte en endelig titel som studienævnet får at se til en endelig behandling af fagbeskrivelsen på februar-mødet.
Profilfaget godkendes af dekanatet efter studienævnets endelige behandling på februarmødet og faget vil være synligt i kursuskataloget i marts.

Bilag 9.1 Kommissorium vedr. nyt profilfag på Arts 180912
Bilag 9.2 Svar fra arbejdsgruppen på Kommissorium vedr. udvikling af nyt profilfag…
Bilag 9.3 Udkast til fagbeskrivelsen for profilfaget i innovativ problemløsning
10. Forslag fra Uddannelsesnævnene til de kommende møder (beslutningspunkt) kl. 11.40 til 11.45
Uddannelsesnævnene opfordres til at komme med forslag til studienævnsmødedagsordnerne således emnerne kan diskuteres på fremtidige studienævnsmøder.
10.1 Er der punkter, der snarest bør behandles af studienævnet?
10.2 Er der punkter, der er blevet uaktuelle og som kan tages af listen?
10.3 Er der nye punkter fra uddannelsesnævnene? SN-skabelon for indmeldelse af
forslag til punkter bruges til dette.
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11. Orientering vedr. projektorienteret forløb: evaluering og aftale kl.
11.45 til 11.50
11.1 Orientering om evalueringsspørgsmål til projektværter ifm. projektorienterede
forløb
Studienævnet orienteres om de indkomne kommentarer til evalueringsspørgsmålene
samt de let reviderede spørgsmål, der sendes ud til projektværter, der har haft studerende i projektorienterede forløb i efteråret 2018.
Studienævnet behandler resultaterne de studerendes og projektværternes evaluering
af projektorienteret forløb sammen med evalueringsrapporterne i marts måned.
Bilag 11.1.1 Orientering om evalueringsspørgsmål til projektværter_december2018
11.2 Orientering om mindre justering af den fælles Arts aftale for projektorienterede
forløb
Studienævnet orienteres om en mindre justering af den fælles Arts aftale for projektorienterede forløb og baggrunden herfor. Den opdaterede aftale er tilgængelig på studieportalen fra januar 2019: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/tilvalg-valgfag-mv/projektorienteret-forloeb-praktik/
Bilag 11.2.1 Orientering om justering af den fælles Arts aftale for projektorienterede
forløb_dec2018
Bilag 11.2.2 Formular Aftale_Projektorienteret_forloeb_Arts_1.3_28122018
Bilag 11.2.3 Form_Project_placement_agreement_Arts_1.3_28122018
12. Meddelelser kl. 11.50 til 12
12.1 Meddelelser til og fra Studieleder
12.2 Meddelelser til og fra Studienævnsformand og –næstformand
12.3 Meddelelser fra SNUK
Bilag 12.3.1 Orientering om faktisk forvaltning
12.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene
12.5 Meddelelser til og fra VEST
13. Evt.
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