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Dagsorden 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden kl. 9 til 9.05 

2. Transformation af profilfagene på Arts (drøftelsespunkt)  

kl. 9.05 til 9.35 

3. Opfølgning på referat kl. 9.35 til 9.40 

4. Indkomne sager 

5. Kvalitetssikring – Evalueringsrapporter efteråret 2017 
(drøftelses- og beslutningspunkt) kl. 9.40 til 10.25 

5.1 Retningslinjer for uddannelsesevaluering på Arts, IKK 
Evalueringspolitik og resultater af fælles, tværgående spørgsmål i IKKs 
uddannelsesevaluering (AU og IKK SN evalueringsspørgsmål) 
5.2 Gruppedrøftelser af evalueringsrapporter for efteråret 2017 
5.3 Opsamling fra gruppearbejder, godkendelse af evalueringsrapporter 
for efteråret 2017 og formulering af fokusområder til handleplaner 

6. Procesplan for udvikling og revision af studieordninger 2018-
2019 (beslutningspunkt) kl. 10.35 til 10.45 

7. Projektorienterede forløb (orientering og beslutningspunkt)  

kl. 10.45 til 11.15 
7.1 Baggrund for notat om kvalitetssikring af projektorienterede forløb 
på Arts 
7.2 Implementering af notat om kvalitetssikring af projektorienterede 
forløb 
7.3 Afklaring af studienævnets holdning vedr. lempelse i forhold til 
slutdatoen for praktikdelen af projektorienterede forløb (nu: 2. december). 

8. Status og erfaringer vedr. specialeforberedende forløb 
(orientering) kl. 11.15 til 11.30 

9. Forslag fra Uddannelsesnævnene til de kommende møder kl. 
11.30 til 11.40 

9.1 Hvilke punkter bør snarest behandles af studienævnet? 
9.2 Er der punkter, der er blevet uaktuelle og som kan tages af listen? 
9.3 Er der nye punkter fra uddannelsesnævnene? 
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10. Meddelelser kl. 11.40 til 12.00 
10.1 Meddelelser til og fra Studieleder 
10.2 Meddelelser til og fra Studienævnsformand og -næstformand 
10.3 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 
10.4 Meddelelser fra SNUK 
10.5 Meddelelser til og fra VEST 

11. Evt. 
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1. Godkendelse af dagsorden kl. 9 til 9.05 
Studienævnet godkender dagsorden til dagens møde. 
 
Forord til overskrift Studienævnsopgaver ifølge Universitetslo-

ven 
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. Transformation af profilfagene på Arts (drøftelsespunkt) kl. 9.05 til 

9.35 
Prodekan for uddannelse, Niels Overgaard Lehmann deltager under dette punkt og 
rammesætter drøftelsen.  
 
Bilag 2.1: Transformation af profilfagene på Arts 
 
3. Opfølgning på referat kl. 9.35 til 9.40 
Studienævnet følger op på referatet fra seneste møde 
 
Bilag 3.1: Referat fra IKK SN-møde 21. marts 2018 (godkendt 6. april 2018) 
 
4. Indkomne sager 
Behandling af dispensationssager er forbeholdt studienævnsmedlemmer. 
Der er ikke indkommet sager til behandling  
 
5. Kvalitetssikring – Evalueringsrapporter efteråret 2017 (drøftelses- og 

beslutningspunkt) kl. 9.40 til 10.25 
Studienævnet behandler og godkender resultater af undervisningsevalueringen for ef-
teråret 2017, herunder primært afdelingsledernes evalueringsrapporter.  
 
5.1 Retningslinjer for uddannelsesevaluering på Arts, IKK Evalueringspolitik og 

resultater af fælles, tværgående spørgsmål i IKKs uddannelsesevaluering (AU 
og IKK SN evalueringsspørgsmål)  

 
Studienævnet får en kort orientering om retningslinjerne for uddannelsesevaluering 
v/ formanden og behandler herefter resultater af de fælles, tværgående spørgsmål ved 
evaluering på IKK.  
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De fælles, tværgående spørgsmål består af 3 spørgsmål, der er fælles for hele Aarhus 
Universitet og 2 spørgsmål, som studienævnet har udvalgt blandt de 10 studienævns-
spørgsmål i spørgsmålsbanken. Bilag 5.1.3 viser resultatet af evalueringen vedr. disse 
spørgsmål og fremlægges i studienævnet til drøftelse. 
 
Bilag: 5.1.1: Retningslinjer vedr. undervisningsevaluering på Arts 
Bilag: 5.1.2: IKK Evalueringspolitik 
Bilag: 5.1.3: Oversigt over kursusevalueringer E17 IKK SN 
 
5.2 Gruppedrøftelser af evalueringsrapporter for efteråret 2017 
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 5.2.1  
 
I grupperne arbejdes med opgaverne nedenfor:   

1. Identificering af temaer, der kan arbejdes videre med i handleplaner – både 
positive udviklingstendenser og problemområder 

2. Identificering af udvikling inden for tidligere fokusområder: ”hands-on-
øvelser”, semesterkoordinering, feedback og instruktorundervisning. 

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 5.2.1: Spejllæsningsgrupper evalueringsrapporter E17 
Bilag 5.2.2: Evalueringer E2017 – samlet pdf. 
 
5.3 Opsamling fra gruppearbejder, godkendelse af evalueringsrapporter for ef-

teråret 2017 og formulering af fokusområder til handleplaner 
 
Resultater af gruppearbejdet fremlægges. 
 
Forslag til beslutning:  
Studienævnet godkender de fremsendte evalueringsrapporter og udpeger 2-5 fokus-
områder, der skal inddrages i forbindelse med årlig status / handleplaner. 
 
Pause: kl. 10.25 til 10.35 
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6. Procesplan for udvikling og revision af studieordninger 2018-2019 

(beslutningspunkt) kl. 10.35 til 10.45 
Studienævnet godkender procesplan for studieordningsrevision 2018-2019.  
 
Forslag til beslutning: 
Studienævnet godkender det fremsendte forslag til procesplan for udvikling og revisi-
on af studieordninger 2018-2019.  
 
Bilag 6.1: Liste over nye studieordninger til ikrafttrædelse 1.9.2019 
Bilag 6.2: Procesplan for udvikling og revision af studieordninger 2018-2019 
 
7. Projektorienterede forløb (orientering og beslutningspunkt) kl. 10.45 

til 11.15 
Studienævnet orienteres om baggrund og implementering vedr. notat om projektori-
enterede forløb og afklarer vedr. en evt. lempelse i forhold til slutdatoen for praktik-
delen af projektorienterede forløb. 
 
7.1 Baggrund for notat om kvalitetssikring af projektorienterede forløb på Arts 
Som baggrund for notat om kvalitetssikring af projektorienterede forløb på Arts får 
studienævnet til orientering uddannelsesbekendtgørelsen – særligt med henblik på  
§ 25 – og AU notat om kvalitetssikring af projektorienterede forløb.  
 
Bilag 7.1.1: Uddannelsesbekendtgørelsen BEK 1328 af 15.11.2016 – særligt vedr. § 25 
Bilag 7.1.2: Delprocesser og opgaver - kvalitetssikring projektorienterede forløb 04-
10-2016 
 
7.2 Implementering af notat om kvalitetssikring af projektorienterede forløb 
Maja Kjær Sloth og Mette Olesen fra SNUK orienterer om status og om mulighederne 
for at få hjælp og svar på spørgsmål i forbindelse med implementering af notat om 
kvalitetssikring af projektorienterede forløb på Arts.  
 
7.3 Afklaring af studienævnets holdning vedr. lempelse i forhold til slutdatoen for 

praktikdelen af projektorienterede forløb (nu: 2. december). 
Studieleder ønsker en afklaring af, om studienævnet ønsker en lempelse i forhold til 
slutdatoen for praktikdelen af projektorienterede forløb.  
En evt. lempelse vil blive meldt ud pr. 1.9.2018 og være gældende fra 2019. 
 
Forslag til beslutning  
Studienævnet afklarer, om det er ønskeligt med en lempelse i forhold til slutdatoen 
for praktikdelen af projektorienterede forløb. 
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8. Status og erfaringer vedr. specialeforberedende forløb (orientering) 

kl. 11.15 til 11.30 
 
Studieleder orienterer studienævnet om status og erfaringer vedr. specialeforbere-
dende forløb. 
 
Bilag 8.1: Udvidet oversigt over SFF på IKK 
Bilag 8.2 CUDiMs specialeforberedende område Lars Kiel 
 
 
9. Forslag fra Uddannelsesnævnene til de kommende møder kl. 11.30 til 

11.40 
Uddannelsesnævnene opfordres til at komme med forslag til studienævnsmødedags-
ordnerne således emnerne kan diskuteres på fremtidige studienævnsmøder. 
9.1 Hvilke punkter bør snarest behandles af studienævnet? 
Til brug for en kort sagsfremstilling skal studienævnet afklare formålet med en sådan 
kommende drøftelse. 
Bilag 9.1: Forslag fra uddannelsesnævnene - IKK SN - revideret marts 2018 
 
9.2 Er der punkter, der er blevet uaktuelle og som kan tages af listen? 
9.3 Er der nye punkter fra uddannelsesnævnene? 
 
10. Meddelelser kl. 11.40 til 12.00 
10.1 Meddelelser til og fra Studieleder 
10.2 Meddelelser til og fra Studienævnsformand og -næstformand 
10.3 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 
10.4 Meddelelser fra SNUK 
10.5 Meddelelser til og fra VEST 
 
11. Evt.  
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