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Møde den: 29. august 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. Valg af formand blandt VIP medlemmer (beslutningspunkt) kl. 
9.10 til 9.20 

5. Udpegning af VIP repræsentanter og suppleanter til 
forretningsudvalget (beslutningspunkt) kl. 9.20 til 9.30 

6. Studienævnets spørgsmål til undervisningsevaluering (drøftelse 
og beslutningspunkt) kl. 9.30 til 10 

7. Summer University Udbud (beslutningspunkt) kl. 10 til 10.15 

8. Proces for udvikling af profilfag (beslutningspunkt og 
orientering) kl. 10.15 til 10.35 

9. Præsentation af kommende VIP online ressource om 
studieordninger (orientering og beslutningspunkt) kl. 10.50 til 
11.10 

9.1 Julie Zederkof (Arts Studier, SNUK) og Pernille Risør Elving 
(CUDIM) præsenterer kommende VIP online ressource om studieordninger 
9.2 Forespørgsel om indstilling af VIP-testpersoner 

10. Forslag fra Uddannelsesnævnene til de kommende møder 
(beslutningspunkt) kl. 11.10 til 11.25 

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? Herunder forslag til 
skabelon for indmeldelse af forslag til punkter. 

11. Meddelelser kl. 11.25 til 11.50 
11.1      Meddelelser til og fra Studieleder 

11.1.1 Status specialeafleveringer 4. juli 2018 
11.1.2 Oprettelse af to ekstra HUM-fag 
11.1.3 Ledelsesbeslutning vedr. reformarbejde mhp. tilvalg på Arts 

11.2 Meddelelser til og fra Studienævnsformand og –næstformand 
11.3 Meddelelser fra SNUK 

11.3.1 Skabelon for fagbeskrivelse IV-fag 
11.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 
11.5 Meddelelser til og fra VEST 

12. 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 27. juni 2018 (godkendt 8. august 2018) 
 
3. Indkomne sager 
Behandling af dispensationssager er forbeholdt studienævnsmedlemmer. 
Der er ikke indkommet sager til behandling. 
 
4. Valg af formand blandt VIP medlemmer (beslutningspunkt) kl. 9.10 

til 9.20 
Studienævnets VIP medlemmer vælger formand for perioden september til næste 
konstituerende møde i januar 2019 – jfr. referat fra IKK SN-mødet den 21. februar 
2018. 
 
5. Udpegning af VIP repræsentanter og suppleanter til forretningsud-

valget (beslutningspunkt) kl. 9.20 til 9.30 
Studienævnets VIP medlemmer udpeger 2 repræsentanter og 2suppleanter til forret-
ningsudvalget - – jfr. referat fra IKK SN-mødet den 21. februar 2018. 
 
6. Studienævnets spørgsmål til undervisningsevaluering (drøftelse og 

beslutningspunkt) kl. 9.30 til 10 
Studienævnet beslutter, om default-spørgsmålene på SN-niveau vedr. undervisnings-
evaluering i E2018 skal være de samme som i F2018.  
 
Uddannelseskonsulent Katharina Juhl Haslund indleder punktet og kommer blandt 
andet ind på de 11 SN spørgsmål, der er udarbejdet af en arbejdsgruppe, og som til-
sammen dækker kvalitetssikringen af undervisningen. Derudover på sammenhængen 
mellem AU spørgsmål / SN spørgsmål (default og valgfrie) og spørgsmålsbanken. 
I forbindelse med punktet drøfter studienævnet nedenstående spørgsmål:  

• De studerendes oplevelse af undervisningsevaluering? Studerende SN-med-
lemmer indleder denne drøftelse. 

• Er spørgsmålene klare nok i forhold til det, de er tiltænkt til at måle? 
• Valgfrit SN-spørgsmål 3/spørgsmål 99 fra spørgsmålsbanken: Hvordan vur-

derer du underviserens pædagogiske/didaktiske kompetencer? 
 
Bilag 6.1 Opbygning af den digitale undervisningsevaluering 
Bilag 6.2 Default AU- og SN-spørgsmål_150818 
Bilag 6.3 Valgfrie SN-spørgsmål_150818 
Bilag 6.4 Oversigt over de fælles spørgsmål i undervisningsevalueringerne på IKK 
Bilag 6.5 Spørgsmålsbank i BlackBoard_080818 
Bilag 6.6 Undervisnings- og uddannelsesevaluering ved IKK - IKK Evalueringspolitik 
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Forslag til beslutning: 
Studienævnet beslutter, om default-spørgsmålene på SN-niveau vedr. undervisnings-
evaluering i E2018 skal være de samme som i F2018. 
 
7. Summer University Udbud (beslutningspunkt) kl. 10 til 10.15 
Studienævnet tager stilling til Summer University udbud. 
 
Forslag til beslutning: 
Studienævnet godkender Summer University Udbud under forudsætning af, at stu-
dieleder i samarbejde med SNUK og Summer University sekretariatet færdiggør fag-
beskrivelserne, og at disse lever op til de krav, som stilles i ”Retningslinjer for udbud 
af AU Summer University kurser ved Institut for Kommunikation og Kultur”  
 
Bilag 7.1 Oversigt SUMMER UNIVERSITY UDBUD 2019 
Bilag 7.2 Summer University Udbud 2018 
Bilag 7.3 Retningslinjer_for_udbud_af_AU_Summer_University_ved_IKK_230318 
 
8. Proces for udvikling af profilfag (beslutningspunkt og orientering) kl. 

10.15 til 10.35 
Jfr. notat om transformation af profilfag til del af perspektiverende tredje semester er 
prodekanen for uddannelse i samarbejde med studieledere i gang med at nedsætte en 
arbejdsgruppe, der skal arbejde med udvikling af profilfaget med arbejdstitlen ”Inno-
vativ problemløsning”. Studienævnet får forelagt procesplan for arbejdet til godken-
delse og kommissorium for arbejdsgruppen til orientering. 
 
Bilag 8.1 Kommissorium vedr. udvikling af nyt profilfag på Arts – koncept og proces 
22082018 
Bilag 8.2 Transformation af profilfagene på Arts 
 
Forslag til beslutning:  
Studienævnet godkender procesplan for udvikling af profilfag. 
 
Pause kl. 10.35 til 10.50 
 
9. Præsentation af kommende VIP online ressource om studieordnin-

ger (orientering og beslutningspunkt) kl. 10.50 til 11.10 
Dekanatet har med uddannelseseftersynet sat flere processer i gang i løbet af de sid-
ste år. I år sættes gang i endnu en proces som stammer fra uddannelseseftersynet, 
nemlig udvikling af VIP online ressource om studieordninger. Udviklingsarbejdet 
starter i august og der lægges op til SN’s involvering i dette. 
 
9.1 Julie Zederkof (Arts Studier, SNUK) og Pernille Risør Elving (CUDIM) præsen-

terer kommende VIP online ressource om studieordninger 
9.2 Forespørgsel om indstilling af VIP-testpersoner 
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Bilag 9.1.1 Notat_ Information om digital studieordningsressource 
Bilag 9.1.2 Procesplan digital studieordningsressource 
 
Forslag til beslutning:  
Studienævnet indstiller VIP-testpersoner vedr. online ressource 
 
10. Forslag fra Uddannelsesnævnene til de kommende møder (beslut-

ningspunkt) kl. 11.10 til 11.25 
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? Herunder forslag til skabelon 

for indmeldelse af forslag til punkter. 
 
Bilag 10.1.1: Forslag fra uddannelsesnævnene - IKK SN - revideret juni 2018 
Bilag 10.3.1: Skabelon til sagsfremstilling IKK SN 
 
11. Meddelelser kl. 11.25 til 11.50 
11.1 Meddelelser til og fra Studieleder 
11.1.1 Status specialeafleveringer 4. juli 2018 
Bilag 11.1.1 - 1 Specialeafleveringer IKK 
11.1.2 Oprettelse af to ekstra HUM-fag 
11.1.3 Ledelsesbeslutning vedr. reformarbejde mhp. tilvalg på Arts 
Bilag 11.1.3 – 1 Ledelsesbeslutning vedr. reformarbejde mhp. tilvalg på Arts 
 
11.2 Meddelelser til og fra Studienævnsformand og –næstformand 
 
11.3 Meddelelser fra SNUK 
11.3.1 Skabelon for fagbeskrivelse IV-fag 
Bilag 11.3.1 - 1 Skabelon for fagbeskrivelse_indhentning af  IV-fag 
Bilag 11.3.1 - 2 Template_Collecting proposals for IV-elective 
 
11.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 
 
11.5 Meddelelser til og fra VEST 
 
12. Evt. kl. 11.50 til 12 
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