
 
 

 

  

Tlf .: +45 8715 0000 
Studiecenter.arts.aarhus@au.dk 

www.au. 
 

Studienævnsbetjening og 
uddannelseskvalitet (SNUK) 
Aarhus Universitet 
Tåsingegade 3 
8000 Aarhus C 
Tlf .: +4587150000 

 
 

 

 
 
Studienævnsbetjening og 
uddannelseskvalitet (SNUK) 
 
Dato: 20. februar 2019 
 
Ref: Meol 

 
 
Side 1/7 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

Møde den: 27. februar 2019 
Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken 
IKK Studienævnsmøde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden / Studienævnets opgaver kl. 13 til 
13.05 

2. Konstituering af nyt studienævn (beslutningspunkt) kl. 13.05 til 
13.10 

2.1 Valg af formand for studienævnet og evt. stedfortræder blandt VIP 
medlemmer 

3. Opfølgning på referat kl. 13.10 til 13.20 

4. Dispensationssager: Indkomne sager (beslutningspunkt) kl. 
13.20 til 13.40 

4.1 Dispensationssag om yderligere udsættelse af en specialefrist - 
genbehandling 

5. Introduktion for det nye studienævn kl. 13.40 til 14.05 

6. Kvalitetsudvikling: Studienævnets spørgsmål til 
undervisningsevaluering (drøftelse og beslutningspunkt) kl. 
14.10 til 14.30 

6.1 Præsentation fra arbejdsgruppen, der foranlediget af SN har 
udarbejdet et ændringsforslag til SN-spørgsmålskataloget. 
6.2 Studienævnet beslutter nyt spørgsmålskatalog og hvilke spørgsmål, 
der for en periode skal være obligatoriske på SN-niveau eller udsætter 
beslutningen til et kommende møde. 

7. Godkendelse af fagbeskrivelser for nyt profilfag i humanistisk 
innovation og for Videnskabsteori og didaktik 
(beslutningspunkt) 14.30 til 14.45 

7.1 Fagbeskrivelse for nyt profilfag i humanistisk innovation 
7.2 Fagbeskrivelse Videnskabsteori og didaktik 

8. Meritpraksis for IV-fag (beslutningspunkt) kl. 14.55 til 15.05 

9. Feedback vedr. digital ressource om studieordninger 
(drøftelsespunkt) kl. 15.05 til 15.20 

10. Afrapportering vedr. strategisk projekt om 
fastholdelsesinitiativer på 1. studieår (orienteringspunkt) kl. 
15.20 til 15.40 
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11. Forslag fra Uddannelsesnævnene til de kommende møder 
(beslutningspunkt) kl. 15.40 til 15.45 

11.1 Er der punkter, der snarest bør behandles af studienævnet? 
11.2 Er der punkter, der er blevet uaktuelle og som kan tages af listen? 
11.3 Er der nye punkter fra uddannelsesnævnene? SN-skabelon for 
indmeldelse af forslag til punkter bruges til dette. 

12. Meddelelser kl. 15.45 til 15.55 
12.1 Meddelelser til og fra Studieleder 

12.1.1 Orientering om indstilling fra Tysk og Romanske sprog vedr. nyt 
medlem af Aftagerpanelet ved IKK 

12.2 Meddelelser til og fra Studienævnsformand og –næstformand 
12.3 Meddelelser fra SNUK 

12.3.1 Orientering om studieordninger efter behandling i dekanatet til 
ikrafttrædelse 1.9.2019 
12.3.2 Januar 2019 Nyhedsbrev fra Arts Studier 

12.4 Meddelelser fra uddannelsesnævnene 
12.5 Meddelelser til og fra VEST 

13. Evt. kl. 15.55 til 16 
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1. Godkendelse af dagsorden / Studienævnets opgaver kl. 13 til 13.05 
Studienævnet godkender dagsorden til dagens møde. 
 

Studienævnsopgaver ifølge § 18 i Universitetsloven at sikre tilrettelæggelse, gennemfø-
relse og udvikling af uddannelser og undervisning, herunder: 
Kvalitetsudvikling: Kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelser og under-

visning, 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 

Bilag 1.1 Beslutningspunkter, drøftelsespunkter og meddelelser 
 
2. Konstituering af nyt studienævn (beslutningspunkt) kl. 13.05 til 13.10 
2.1 Valg af formand for studienævnet og evt. stedfortræder blandt VIP medlemmer 
 
Lone Koefoed Hansen stiller op til posten som formand for studienævnet.  
 
Jfr. forretningsorden for IKK studienævn § 2 Stk. 5 ledes valget af den afgående for-
mand, hvorefter den valgte formand overtager mødeledelsen.   
 
3. Opfølgning på referat kl. 13.10 til 13.20 
Studienævnet følger op på referatet fra seneste møde. 
 
Bilag 2.1 Referat fra IKK SN-møde 23. januar 2019 (godkendt 6. februar 2019) 
 
4. Dispensationssager: Indkomne sager (beslutningspunkt) kl. 13.20 til 

13.40 
Behandling af dispensationssager er forbeholdt studienævnsmedlemmer. 
Studienævnets medlemmer bedes læse sagens tilsendte bilag grundigt inden mødet. 
 
4.1 Dispensationssag om yderligere udsættelse af en specialefrist - genbehandling 
 
Studienævnet bedes træffe afgørelse i en sag vedr. yderligere udsættelse af en specia-
lefrist. Sagen er behandlet på forretningsudvalgets møde 13.12.2018 og den 10.1.2019 
og blev videresendt til studienævnet til behandling på mødet den 23.1.2019, fordi for-
retningsudvalget havde indstillet til afslag. Begrundelsen for forretningsudvalgets af-
slag var en vurdering om, at der ikke var grundlag for at give yderligere udsættelse på 
baggrund af den foreliggende dokumentation.  
 
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=198434
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Studienævnet besluttede på mødet den 23.1.2019 ikke at følge forretningsudvalgets 
indstilling til afslag. Studienævnets begrundelse for dette var, at sagen ikke var fuldt 
belyst i forhold til en afklaring af, hvad længerevarende vil sige, og at der ønskes flere 
informationer i form af en udtalelse fra faglig vejleder om progression af specialepro-
cessen.  
Bilag 4.1 Sagsfremstilling vedr. dispensationssag om yderligere udsættelse af en spe-
cialefrist 
Bilag 4.2 Bilag til sagsfremstilling vedr. dispensationssag om yderligere udsættelse af en 
specialefrist 
Bilag 4.3 Notat vedr. genbehandling af ansøgning om dispensation 
 
5. Introduktion for det nye studienævn kl. 13.40 til 14.05 
Medarbejdere fra Studienævnsbetjening og uddannelseskvalitet (SNUK) - Julie 
Zederkof, Lisbeth Knudsen og Mette Olesen - fremlægger introduktion for det nye 
studienævn.  
 
Pause 14.05 til 14.10 
 
6. Kvalitetsudvikling: Studienævnets spørgsmål til undervisningsevalu-

ering (drøftelse og beslutningspunkt) kl. 14.10 til 14.30  
 

6.1 Præsentation fra arbejdsgruppen, der foranlediget af SN har udarbejdet et 
ændringsforslag til SN-spørgsmålskataloget. 

6.2 Studienævnet beslutter nyt spørgsmålskatalog og hvilke spørgsmål, der for en 
periode skal være obligatoriske på SN-niveau eller udsætter beslutningen til 
et kommende møde. 

 
Arbejdsgruppen, der har arbejdet med et nyt SN-spørgsmålskatalog fremlægger re-
sultatet af arbejdet. Arbejdsgruppens forslaget til nyt spørgsmålskatalog er udarbej-
det, så det dækker de spørgsmål/områder, der som minimum skal dækkes ifølge IKKs 
evalueringspolitik (se side 5 i bilag 6.1.3). Anbefalingen fra arbejdsgruppen er på den 
baggrund, at SN vælger hele SN-spørgsmålskataloget som obligatoriske SN-spørgs-
mål, og at spørgsmålskataloget får mulighed for at virke i en periode – f.eks. 3 år 
frem. 
Der lægges op til, at arbejdsgruppens forslag kan kommenteres på mødet, og at den 
endelige beslutning om nyt SN-spørgsmålskatalog og obligatoriske SN-spørgsmål evt. 
først tages på et kommende SN-møde. 
 
Forslag til beslutning: 
Hvis et nyt SN-spørgsmålskatalog kan fastlægges på mødet, beslutter studienævnet 
sig for arbejdsgruppens forslag (evt. med få justeringer), fastlægger obligatoriske SN-
spørgsmål og den periode det nye spørgsmålskatalog og de obligatoriske SN-spørgs-
mål skal være gældende. Evt. udsættes beslutningen til et kommende møde.  
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Bilag 6.1.1 Udkast til nye SN-spørgsmål (dansk version) 160119 
Bilag 6.1.2 Udkast til nye SN-spørgsmål (engelsk version) 160119 
Bilag 6.1.3 Undervisnings- og uddannelsesevaluering ved IKK - IKK Evalueringspoli-
tik 
Bilag 6.1.4 Obligatoriske AU- og SN-spørgsmål IKK F2019 
Bilag 6.1.5 Valgfrie SN-spørgsmål IKK F2019 
Bilag 6.1.6 Opbygning af den digitale undervisningsevaluering 
 
7. Godkendelse af fagbeskrivelser for nyt profilfag i humanistisk inno-

vation og for Videnskabsteori og didaktik (beslutningspunkt) 14.30 til 
14.45 

 
7.1 Fagbeskrivelse for nyt profilfag i humanistisk innovation 
Studienævnet behandler arbejdsgruppens reviderede udkast til fagbeskrivelsen for 
profilfaget humanistisk innovation.  
 
Bilag 7.1.1 Fagbeskrivelsen for profilfaget i humanistisk innovation 
Bilag 7.1.2 Oversigt over kommentarer til fagbeskrivelsen for profilfaget i humanistisk 
innovation 
Bilag 7.1.3 Svar fra arbejdsgruppen på Kommissorium vedr. udvikling af nyt profilfag 
Profilfaget godkendes af dekanatet efterfølgende og faget vil være synligt i kursuska-
taloget i marts. 
 
7.2 Fagbeskrivelse Videnskabsteori og didaktik 
SN-formændene for studienævnene ved IKK og IKS besluttede i december 2018 eks-
traordinært, at behandlingen af en studieordningsændring vedr. faget Videnskabste-
ori og didaktik kunne udskydes. På den baggrund fremlægges studieordningsændrin-
gen nu for studienævnet. Der er ændret i fagets formål, faglige mål og prøveform.  
 
Studienævnet behandler fagbeskrivelserne i forhold til kategoriseringerne nedenfor:  
1= Studieordningen/studieordningsændringen godkendes som den foreligger og ind-
stilles dermed til dekanens godkendelse.  
2 = Studieordningen/ studieordningsændringen godkendes med krav om mindre æn-
dringer (kræver ikke ny behandling i SN) og indstilles dermed til dekanens godken-
delse.  
3 = Studieordningen/studieordningsændringen kræves revideret og behandles igen 
på næste SN-møde. 
4 = Studieordningen/ studieordningsændringen afvises. 
 
Bilag 7.2.1: Fagbeskrivelse Videnskabsteori og didaktik 
 
Forslag til beslutning:  
Studienævnet træffer beslutning om indstilling af fagbeskrivelserne for nyt profilfag 
og for faget ”Videnskabsteori og didaktik”. 
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Pause 14.45 til 14.55 
 
8. Meritpraksis for IV-fag (beslutningspunkt) kl. 14.55 til 15.05 
Studienævnet tager stilling til meritpraksis for IV-fag.  
 
Bilag 8.1 Meritpraksis for IV-fag 
 
9. Feedback vedr. digital ressource om studieordninger (drøftelses-

punkt) kl. 15.05 til 15.20 
Studienævn på Arts har gennem de sidste år udviklet studieordninger ud fra retnings-
linjerne i prodekanens uddannelseseftersyn. Som et led i uddannelseseftersynet øn-
skede prodekanen at udvikle en digital studieordningsressource. Et udkast til res-
sourcens struktur samt ressourcens foreløbige indhold har været til feedback internt i 
SNUK, hos studieledere, CUDiM og i dekanatet. Ressourcen sendes nu til feedback i 
studienævnet, uddannelsesnævn og hos feedbackpersoner udvalg af studienævnet.  
I foråret 2019 tilrettes ressourcen i forhold til den indkomne feedback og manglende 
materiale udarbejdes. Planen er herefter, at ressourcen offentliggøres før sommerfe-
rien, og at den i august offentliggøres på engelsk.  
 
På mødet vil studienævnet blive bedt om kommentarer i forhold til spørgsmålene i bi-
laget – set i relation til, hvordan uddannelsesnævn og studienævn kommer til at 
bruge ressourcen.  
 
Bilag 9.1 Spørgsmål til feedback på den digitale studieordningsressource 
 
Link til den digitale studieordningsressource  
 
10. Afrapportering vedr. strategisk projekt om fastholdelsesinitiativer på 

1. studieår (orienteringspunkt) kl. 15.20 til 15.40 
Charlotte Møller Nygaard afrapporterer vedr. strategisk projekt om fastholdelsesiniti-
ativer på 1. studieår. Der er tale om et projekt, der skal indsamle viden om afprøvede 
og vellykkede tiltag i forhold til fastholdelse af studerende på 1. studieår. Den indsam-
lede viden skal udmøntes i kortlægning af indsatsen på tværs af Arts samt en række af 
best practice eksempler, der er placeret i et tema på AU Educate. Ved afrapporterin-
gen vil studienævnet blive orienteret om projektets forløb og de færdige resultater i 
form af kortlægningen og inspirationskataloget på AU Educate. 
 
11. Forslag fra Uddannelsesnævnene til de kommende møder (beslut-

ningspunkt) kl. 15.40 til 15.45 
Uddannelsesnævnene opfordres til at komme med forslag til studienævnsmødedags-
ordnerne således emnerne kan diskuteres på fremtidige studienævnsmøder. 
11.1 Er der punkter, der snarest bør behandles af studienævnet? 
11.2 Er der punkter, der er blevet uaktuelle og som kan tages af listen? 

http://educate.au.dk/kladder/studieordninger-paa-arts/
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11.3 Er der nye punkter fra uddannelsesnævnene? SN-skabelon for indmeldelse af 
forslag til punkter bruges til dette. 

 
Bilag 11.1: Forslag fra uddannelsesnævnene – IKK SN – december 2018 
 
12. Meddelelser kl. 15.45 til 15.55 
12.1 Meddelelser til og fra Studieleder 
12.1.1 Orientering om indstilling fra Tysk og Romanske sprog vedr. nyt medlem af 

Aftagerpanelet ved IKK 
 
12.2 Meddelelser til og fra Studienævnsformand og –næstformand 
 
 
12.3 Meddelelser fra SNUK 
12.3.1 Orientering om studieordninger efter behandling i dekanatet til ikrafttræ-

delse 1.9.2019 
Bilag vedr. denne orientering lægges i SN-mapperne:   
O:\ARTS_AR-DAC-SN\Studieordningsændringer\ 
Studieordningsændringer_2019\ 
Studieordningsændringer_2019 Indstillingsskemaer efter behandling i dekanatet 
 
 
12.3.2 Januar 2019 Nyhedsbrev fra Arts Studier 
Bilag 12.3.2-1 Januar 2019 Nyhedsbrev fra Arts Studier 
 
12.4 Meddelelser fra uddannelsesnævnene 
12.5 Meddelelser til og fra VEST 
 
13. Evt. kl. 15.55 til 16 
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