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Møde den 27. juni 2018 
Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken 
IKK Studienævnsmøde 
 
 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden kl. 9 til 9.05 

2. Opfølgning på referat kl. 9.05 til 9.10 

3. Indkomne sager 

4. Handleplaner fra årlig status (beslutningspunkt) kl. 9.10 til 9.55 
4.1 Studienævnet gør status over nævnets uddannelser og behandler 
handleplaner fra årlig status 
4.2 Opsamling fra gruppedrøftelser vedr. fra handleplaner 
4.3 Studienævnet indstiller uddannelser til dialogmøder med 
prodekanen for uddannelse 

5. Foreløbige handleplaner vedr. uddannelsesevaluering 
(orientering og drøftelsespunkt) kl. 9.55 til 10.05 

6. Beskæftigelsesundersøgelse (drøftelsespunkt) kl. 10.05 til 10.15 

7. Årsberetning fra censorformandskaberne (drøftelsespunkt) kl. 
10.15 til 10.30 

8. Høring over udkast til ændringer i eksamensbekendtgørelserne 
kl. 10.40 til 10.55 

9. Godkendelse af fagbeskrivelse for internationaliseringsvalgfag 
(IV fag) (beslutningspunkt) kl. 10.55 til 11.05 

10. Faglige mindstekrav (orienteringspunkt) kl. 11.05 til 11.15 

11. Ny europæisk persondataforordning – GDPR (General Data 
Protection Regulation) (drøftelsespunkt) kl. 11.15 til 11.25 

12. Forslag fra Uddannelsesnævnene til de kommende møder kl. 
11.25 til 11.35 

12.1 Er der punkter, der snarest bør behandles af studienævnet? 
12.2 Er der punkter, der er blevet uaktuelle og som kan tages af listen? 
12.3 Er der nye punkter fra uddannelsesnævnene? 

13. Meddelelser kl. 11.35 til 11.50 
13.1 Meddelelser til og fra Studieleder 

13.1.1 Oversigt over klager 
13.1.2 Brev fra studerende på Engelsk vedr. retskrav 

13.2 Meddelelser til og fra Studienævnsformand og -næstformand 
13.3 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 
13.4 Meddelelser til og fra VEST 

14. Evt. kl. 11.50 til 12 
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1. Godkendelse af dagsorden kl. 9 til 9.05 
Studienævnet godkender dagsorden til dagens møde. 
 
2. Opfølgning på referat kl. 9.05 til 9.10 
Studienævnet følger op på referatet fra seneste møde 
 
Bilag 2.1: Referat fra IKK SN-møde 30. maj 2018 (godkendt 13.6.2018) 
 
3. Indkomne sager 
Der er ikke indkommet sager til behandling 

 
4. Handleplaner fra årlig status (beslutningspunkt) kl. 9.10 til 9.55 
4.1 Studienævnet gør status over nævnets uddannelser og behandler handlepla-

ner fra årlig status 
 
Afdelingsledere har sammen med uddannelsesnævnene udarbejdet en handleplan for 
hver uddannelse. Handleplanerne sikrer opfølgning på de udfordringer, der er blevet 
identificeret i forbindelse med de gennemførte drøftelser om kvaliteten i de respek-
tive uddannelser.  
 
Rammen for behandlingen i studienævnet er de krav til drøftelserne i uddannelses-
nævnene, som fremgår af Model for årlig status på Arts. 
 
Handleplanerne spejllæses og drøftes i nedenstående grupper: 
 

 Gruppe 1: 
Medievidenskab og journalistik 
Litteraturhistorie og Retorik 
Nordisk sprog og litteratur og Oplevel-
sesøkonomi 
Gruppe 2: 
Tysk og romanske sprog,  
Lingvistik, Kognitions-videnskab og Se-
miotik,  
Engelsk 
Gruppe 3: 
Digital design og informationsviden-
skab,  
Kunsthistorie, Æstetik & Kultur, Mu-
seologi,  
Dramaturgi og musikvidenskab 
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I gruppedrøftelserne arbejdes med spørgsmålene nedenfor:  
 

1) Lever handleplanerne op til det, der står i Model for årlig status på Arts, er 
handlingerne konkrete og realiserbare, og er der sat ansvarlige på? 

2) Kan handleplanerne indstilles til godkendelse hos studieleder? 
3) Er der uddannelser, der på baggrund af særligt løfterige perspektiver for fa-

kultetet skal indstilles til dialogmøde med prodekanen? 
4) Erfaringsudveksling og god praksis omkring udarbejdelsen af handleplaner – 

herunder UN behandlingen af datapakker og bemandingsplaner, hvordan de 
fokusområder, som IKK studienævnet har udpeget til årlig status (koordine-
ring af undervisning, forventningsafstemning og feedback) indgår i handlepla-
nerne og hvordan årets tema fra Uddannelsesforum Arts (UFA) Planlægning 
af studieforløb med fokus på de studerendes læring, indgår i handleplanerne. 

 
Bilag 4.1.1: Model for årlig status_2018 
Bilag 4.1.2: Brev fra Prodekanen vedr. Kvalitetsarbejdet 2018 
Bilag 4.1.3: Indikatoroversigt_2018_IKK_150518 
Bilag 4.1.4: Handleplaner Årlig status 2018 IKK til drøftelse i gruppe 1 
Bilag 4.1.5: Handleplaner Årlig status 2018 IKK til drøftelse i gruppe 2 
Bilag 4.1.6: Handleplaner Årlig status 2018 IKK til drøftelse i gruppe 3 
 
4.2 Opsamling fra gruppedrøftelser vedr. fra handleplaner 
Der opsamles fra gruppedrøftelserne i forhold til spørgsmål 1, 2 og 4 ovenfor.  
Konkluderende tager det samlede studienævn stilling til alle handleplaner.  
 
Forslag til beslutning: 
Studienævnet indstiller handleplanerne til godkendelse hos studieleder.  
 
4.3 Studienævnet indstiller uddannelser til dialogmøder med prodekanen for ud-

dannelse 
Der opsamles her fra gruppedrøftelserne i forhold til spørgsmål 3. 
 
Det samlede studienævnet vurderer herefter, hvilke uddannelser, der på baggrund af 
særligt løfterige perspektiver for fakultetet, skal indstilles til dialogmøde med prode-
kanen.  
 
5. Foreløbige handleplaner vedr. uddannelsesevaluering (orientering 

og drøftelsespunkt) kl. 9.55 til 10.05 
Studienævnet får til orientering foreløbige handleplaner fra de uddannelser, der ud-
dannelsesevalueres i 2018 og gør status over nævnets uddannelser.  
De foreløbige handleplaner sendes efter mødet til orientering for studieleder. 
 
Bilag 5.1: Model for uddannelsesevaluering Arts_2018 
Bilag 5.2: Foreløbige handleplaner 2018 til orientering for studienævnet ved IKK 
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6. Beskæftigelsesundersøgelse (drøftelsespunkt) kl. 10.05 til 10.15 
Studienævnet drøfter Beskæftigelsesundersøgelse 2016 (publiceret 2017). I forbin-
delse med årlig status og uddannelsesevaluering (datapakkerne) er udsendt materiale 
med beskæftigelsestal for de forskellige uddannelser, som kan inddrages i drøftel-
serne.  
 
Bilag 6.1 Rapport_for_kandidatdimittender_-_AUs_beskaeftigelsesundersoe-
gelse_2016 
Bilag 6.2 Opsummering_af_aarets_resultater_-_AUs_beskaeftigelsesundersoe-
gelse_2016 
 
7. Årsberetning fra censorformandskaberne (drøftelsespunkt) kl. 10.15 

til 10.30 
Studienævnet drøfter indkomne årsberetninger fra censorkorps. Studienævnsrepræ-
sentanterne forventes at fremlægge opmærksomhedspunkter fra årsberetninger fra 
deres fagområde som baggrund for drøftelsen.  
 
Bilag 7.1: Indkomne årsberetninger 2017 fra censorkorps IKK  
Bilag 7.2: Årsberetning 2016-17 censorformandsskabet for Erhvervskommunikation 
og –sprog 
 
Pause kl. 10.30 til 10.40 
 
8. Høring over udkast til ændringer i eksamensbekendtgørelserne kl. 

10.40 til 10.55 
 
Bilag 8.1 Høringsbrev 
Bilag 8.2 Høringsliste 
Bilag 8.3 Notat om ændringerne i eksamensbekendtgørelsen på universitetsområdet 
Bilag 8.4 Ændringer på universitetsområdet 
Bilag 8.5 Udkast - intern høringssvar 
 
9. Godkendelse af fagbeskrivelse for internationaliseringsvalgfag (IV 

fag) (beslutningspunkt) kl. 10.55 til 11.05 
Studienævnet behandler fagbeskrivelse for internaliseringsvalgfag (IV-fag). Skabelo-
nen bruges til beskrivelse af forslag til IV-fag.  
 
Bilag 9.1:  Skabelon for fagbeskrivelse_indhentning af  IV-fag 
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10. Faglige mindstekrav (orienteringspunkt) kl. 11.05 til 11.15 
Studieleder orienterer om de nye faglige mindstekrav. 
Formålet med punktet er ikke at drøfte de enkelte faglige mindstekrav, men at sende 
drøftelsen videre til fagnær refleksion i de respektive uddannelsesnævn.  
 
Bilag 10.1: VEJ 9292 Vejl for uniuddannelser rettet mod uv. i de gymnasiale uddan-
nelser 
Bilag 10.2: Vejledning om undervisningskompetence i de nye gymnasiale fag 
Bilag 10.3: Ansættelse af nye lærere og vurdering af faglige kompetencer på det gym-
nasiale område maj 2018 
Bilag 10.4: Følgebrev 
 
 
11. Ny europæisk persondataforordning – GDPR (General Data Protec-

tion Regulation) (drøftelsespunkt) kl. 11.15 til 11.25 
Den nye europæiske persondataforordning (GDPR) har betydning for undervisnin-
gen. Studienævnet drøfter, hvordan problematikken videre kan adresseres i nævnet. 
Som baggrund for drøftelsen henvises til den informationsside på AU’s hjemmeside, 
der retter sig specifikt til undervisere og vejledere: 
http://www.au.dk/informationssikkerhed/databeskyttelse/til-undervisere-og-vejle-
dere/ 
 
12. Forslag fra Uddannelsesnævnene til de kommende møder kl. 11.25 til 

11.35 
Uddannelsesnævnene opfordres til at komme med forslag til studienævnsmødedags-
ordnerne således emnerne kan diskuteres på fremtidige studienævnsmøder. 
12.1 Er der punkter, der snarest bør behandles af studienævnet? 
12.2 Er der punkter, der er blevet uaktuelle og som kan tages af listen? 
12.3 Er der nye punkter fra uddannelsesnævnene? 
 
Bilag 12.1: Forslag fra uddannelsesnævnene - IKK SN - revideret maj 2018 
 
13. Meddelelser kl. 11.35 til 11.50 
13.1 Meddelelser til og fra Studieleder 
13.1.1 Oversigt over klager 
SL orienterer om oversigt over klager, som er behandlet af Arts, Aarhus, i sommerter-
minen 2017. 
 
Bilag 13.1.1.1: Oversigt over klager IKK sommer 2017  
 
13.1.2 Brev fra studerende på Engelsk vedr. retskrav 
 
 
 

http://www.au.dk/informationssikkerhed/databeskyttelse/til-undervisere-og-vejledere/
http://www.au.dk/informationssikkerhed/databeskyttelse/til-undervisere-og-vejledere/
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13.2 Meddelelser til og fra Studienævnsformand og -næstformand 
13.3 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 
13.4 Meddelelser til og fra VEST 
 
14. Evt. kl. 11.50 til 12 
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