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Møde den: 31. oktober 2018 
Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken 
IKK Studienævnsmøde 
 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden kl. 9 til kl. 9.05 

2. Opfølgning på referat kl. 9.05 til 9.10 

3. Indkomne sager (beslutningspunkt og orientering) kl. 9.10 til 9.35 
3.1 Dispensationssag om 5. (9.) prøveforsøg (beslutningspunkt) 
3.2 Mail om SN behandling af sager, hvori der ikke skal foretages et skøn. 
(orientering) 

4. Kvalitetssikring – Evalueringsrapporter foråret 2018 (drøftelses- og 
beslutningspunkt) kl. 9.35 til 10.20 

5. Godkendelse af undervisnings- og eksamensplan for forår og sommer  
2019 (beslutningspunkt og drøftelse) kl. 10.30 til 10.45 

5.1 Indstilling fra uddannelsesnævnenes drøftelser omkring undervisning- og 
eksamensplan for forår og sommer 2019 
5.2 Studienævnets godkendelse af undervisnings- og eksamensplaner for forår 
og sommer 2019 

6. Foreløbig mødeplan for studienævnsmøder 2019 (beslutningspunkt) 
kl. 10.45 til 10.55 

7. Merit mellem HUM-fag og IV-fag (beslutningspunkt) kl. 10.55 til 11.05 

8. Orientering om profilvalgfag forår 2019 og udfasning af profilvalgfag 
(orienteringspunkt) kl. 11.05 til 11.10 

9. Stress og bekymring i relation til aktiviteter vedr. karriereperspektiver 
og beskæftigelse (drøftelsespunkt) kl. 11.10 til 11.30 

10. Forslag fra Uddannelsesnævnene til de kommende møder 
(beslutningspunkt) kl. 11.30 til 11.40 

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. Meddelelser kl. 11.40 til 11.55 
11.1 Meddelelser til og fra Studieleder 
11.2 Meddelelser til og fra Studienævnsformand og –næstformand 

11.2.1 Status kandidatproduktion og specialer 
11.3 Meddelelser fra SNUK 
11.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 
11.5 Meddelelser til og fra VEST 

12. Evt. kl. 11.55 til 12 
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1. Godkendelse af dagsorden kl. 9 til kl. 9.05 
Studienævnet godkender dagsorden til dagens møde. 
 

Studienævnsopgaver ifølge § 18 i Universitetsloven 
Kvalitetsudvikling: Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling, her-

under evaluering 
Studieordninger: Studieordninger 
Planlægning: Undervisnings- og eksamensplaner 
Dispensationer: Dispensationer, forhåndsgodkendelser og 

merit 
Udtalelser: Udtalelser om sager vedr. uddannelse og 

undervisning 
 
2. Opfølgning på referat kl. 9.05 til 9.10 
Studienævnet følger op på referatet fra mødet den 26. september 2018. (Godkendt 
den 9.10.2018) 
 
Bilag 2.1 Referat fra IKK SN-møde 26.9.2018 (Godkendt 9.10.2018) 
 
3. Indkomne sager (beslutningspunkt og orientering) kl. 9.10 til 9.35 
Behandling af dispensationssager er forbeholdt studienævnsmedlemmer. 
 
3.1 Dispensationssag om 5. (9.) prøveforsøg (beslutningspunkt) 
Studienævnet bedes træffe afgørelse i en sag vedr. 5. (9.) prøveforsøg  
Sagen er behandlet på Forretningsudvalgets møde 4.10.2018 og videresendt til Stu-
dienævnet med følgende indstilling: Der ses ikke grundlag for yderligere dispensation 
og sagen går derfor til behandling i studienævnet.  
Studienævnets medlemmer bedes læse sagens tilsendte bilag grundigt inden mødet. 
 
Bilag 3.1.1: Sagsfremstilling 3.1 med bilag 
 
3.2 Mail om SN behandling af sager, hvori der ikke skal foretages et skøn. (oriente-

ring) 
 
Bilag 3.2.1 Mail om SN behandling af sager, hvori der ikke skal foretages et skøn 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=198434
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4. Kvalitetssikring – Evalueringsrapporter foråret 2018 (drøftelses- og 

beslutningspunkt) kl. 9.35 til 10.20 
Studienævnet behandler og indstiller afdelingsledernes evalueringsrapporter for for-
året 2018 til godkendelse.  
 
Studienævnet får en kort orientering om retningslinjerne for uddannelsesevaluering 
v/ formanden og drøfter herefter resultater af de fælles, tværgående AU og SN 
spørgsmål ved undervisningsevaluering på hele IKK.  
 
De fælles, tværgående spørgsmål, der er obligatoriske, består af 3 spørgsmål, der er 
fælles for hele Aarhus Universitet, og 2 spørgsmål, som studienævnet har udvalgt 
blandt de 11 studienævnsspørgsmål i spørgsmålsbanken. Bilag 4.1 viser resultatet af 
evalueringen vedr. disse spørgsmål og fremlægges i studienævnet til drøftelse. 
Evalueringsrapporterne er udarbejdet på baggrund af de skriftlige notater, som un-
derviser og studerende indsender om resultatet af kursusevalueringerne.  
 
Studienævnet drøfter evalueringsrapporterne i de grupper, der har spejllæst hinan-
dens evalueringsrapporter jfr. bilag 4.2. 
 
I grupperne arbejdes med opgaverne nedenfor:   

1. Identificering af evt. nye temaer, der kan arbejdes videre med i handleplaner 
– både positive udviklingstendenser og udfordrede områder. 

2. Identificering af udvikling inden for de nuværende fokusområder: koordine-
ring af undervisning, forventningsafstemning og feedback. 

3. Kan rapporten indstilles til godkendelse? Herunder anbefalinger til forbed-
ring af fremtidige rapporter. 
 

Det anbefales, at grupperne er opmærksomme på forskelle mellem BA og KA uddan-
nelser.  
 
Bilag: 4.1.: Oversigt over resultat af fælles spørgsmål undervisningsevalueringer F18 
IKK SN 
Supplerende materiale: 
Retningslinjer vedr. undervisningsevaluering på Arts (link) 
IKK Evalueringspolitik (link) 
Bilag 4.2 Spejllæsningsgrupper evalueringsrapporter F18 
Bilag 4.3 Evalueringsrapporter F2018 
Bilag 4.4 Evalueringsrapporter fra Digital Design og Informationsvidenskab 
 
Forslag til beslutning:  
Studienævnet indstiller de fremsendte evalueringsrapporter til godkendelse.  
 
Pause kl. 10.20 til 10.30 

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/Undervisningsevaluering_paa_Arts.pdf
http://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/IKK_evalueringspolitik.pdf
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5. Godkendelse af undervisnings- og eksamensplan for forår og sommer  

2019 (beslutningspunkt og drøftelse) kl. 10.30 til 10.45 
 

5.1 Indstilling fra uddannelsesnævnenes drøftelser omkring undervisning- og ek-
samensplan for forår og sommer 2019 

På baggrund af uddannelsesnævnenes drøftelser af relevante problemstillinger vedr. 
undervisnings- og eksamensplan for hhv. forår og sommer 2019 får studienævnet til-
bagemelding omkring:  

• Om undervisnings- og eksamensplan kan indstilles til godkendelse? 
• Om der fra uddannelsesnævnene er bemærkninger til undervisnings- og eksa-

mensplanlægningen? 
 
5.2 Studienævnets godkendelse af undervisnings- og eksamensplaner for forår og 

sommer 2019 
 
Forslag til beslutning:  
På baggrund af indstillinger fra uddannelsesnævnene godkender studienævnet un-
dervisnings- og eksamensplan for forår og sommer 2019. 
Studienævnet kommunikerer bemærkninger vedr. undervisnings- og eksamensplan-
lægninger til relevante modtagere. 
 
6. Foreløbig mødeplan for studienævnsmøder 2019 (beslutningspunkt) 

kl. 10.45 til 10.55 
Studienævnet drøfter den foreløbige plan for studienævnsmøder 2019. Mødeplanen 
skal bekræftes i forbindelse med konstituering af det nye nævn på mødet den 23. ja-
nuar 2019. Det foreslås at ændre mødetidspunktet til kl. 12.30 til 15.30 for at give 
bedre mulighed for undervisningsfritagelse for medlemmerne af studienævnet. 
 
Bilag 6.1 Foreløbig mødeplan studienævn IKK 2019 
 
7. Merit mellem HUM-fag og IV-fag (beslutningspunkt) kl. 10.55 til 11.05 
Fra 2018-ordningerne indføres Internationaliseringsvalgfag (IV-fag) i stedet for de 
tidligere HUM-fag på BA-uddannelserne på ARTS. Dette betyder, at der fremadrettet 
vil være mange ansøgninger om merit fra HUM-fag til IV-fag, når studerende fx skif-
ter uddannelse eller studieordning. Formålet med at skifte til IV-fag var at indføre et 
internationaliseringselement og samtidig bevare tværfagligheden inden for det huma-
nistiske fagområde. På baggrund af bilaget indstiller prodekanen, at Studienævnet 
ved Institut for Kommunikation og Kultur vedtager en almindelig regel om merit fra 
HUM-fag til IV-fag. 
 
Forslag til beslutning: 
Studienævnet beslutter på baggrund af oplæg fra SNUK meritpraksis mellem HUM-
fag og IV-fag.  



 
 

  
  

Side 5/5 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

 

Bilag 7.1 Notat om merit ift. IV-fag 
8. Orientering om profilvalgfag forår 2019 og udfasning af profilvalgfag 

(orienteringspunkt) kl. 11.05 til 11.10 
Studienævnet får orientering om profilvalgfag forår 2019 og udfasning af profilvalg-
fag. 
 
Bilag 8.1. Udfasningsplan for profilvalgfag og tillægsuddannelse_okt2018 
 
9. Stress og bekymring i relation til aktiviteter vedr. karriereperspekti-

ver og beskæftigelse (drøftelsespunkt) kl. 11.10 til 11.30 
Studienævnet drøfter udsagn fra studerende, der giver udtryk for, at der er forbundet 
stress med den måde, nødvendigheden af at forholde sig til karriere og beskæftigelse 
italesættes på.  
 
Arts Karriere deltager i drøftelsen og fremlægger, hvordan man fra Arts Karriere ita-
lesætter karriereforståelse sammen med de studerende.  
 
Bilag 9.1 Sagsfremstilling ang. stress og bekymring i relation til aktiviteter vedr. karri-
ereplanlægning v/Morten Breinbjerg 
Bilag 9.2 Uddrag fra studiemiljø 2017_til SN-møde omkring Karriere og stress_Arts-
Karriere 
Link til Artikel fra DM: https://www.magisterbladet.dk/magisterbla-
det/2017/052017/052017_p14 - særligt det allersidste diagram 
 
10. Forslag fra Uddannelsesnævnene til de kommende møder (beslut-

ningspunkt) kl. 11.30 til 11.40 
Uddannelsesnævnene opfordres til at komme med forslag til studienævnsmødedags-
ordnerne 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. 
 
11. Meddelelser kl. 11.40 til 11.55 
11.1 Meddelelser til og fra Studieleder 
11.2 Meddelelser til og fra Studienævnsformand og –næstformand 
11.2.1 Status kandidatproduktion og specialer 
Bilag 11.2.1-1 2018-10-01 kandidatproduktion 
Bilag 11.2.1-2 2018-10-01-Specialekarakterer samlet 
11.3 Meddelelser fra SNUK 
11.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 
11.5 Meddelelser til og fra VEST 
 
12. Evt. kl. 11.55 til 12 

https://www.magisterbladet.dk/magisterbladet/2017/052017/052017_p14
https://www.magisterbladet.dk/magisterbladet/2017/052017/052017_p14
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