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Møde den: 30. maj 2018
Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken
IKK Studienævnsmøde
1.

Godkendelse af dagsorden kl. 9 til 9.05

2.

Projektorienterede forløb (drøftelsespunkt) kl. 9.05 til 9.30

3.

Opfølgning på referat kl. 9.30 til 9.35

4.

Indkomne sager (beslutningspunkt) kl. 9.35 til 9.55
4.1 Dispensationssag vedr. ansøgning om dispensation til 4. prøveforsøg

5.

Godkendelse af undervisnings- og eksamensplan for efterår og
vinter 2018 (beslutningspunkt og drøftelse) kl. 9.55 til 10.15
5.1 Indstilling fra uddannelsesnævnenes drøftelser omkring
undervisning- og eksamensplan for efterår og vinter 2018
5.2 Studienævnets godkendelse af undervisnings- og eksamensplaner for
efterår og vinter 2018
5.3 Drøftelse af processen med godkendelse af undervisnings- og
eksamensplaner

6.

Godkendelse af fagbeskrivelse for internationaliseringsvalgfag
(IV fag) (beslutningspunkt) kl. 10.15 til 10.25

7.

Status og erfaringer vedr. specialeforberedende forløb
(orientering) kl. 10.25 til 10.40

8.

5. semester i forhold til tilvalg og BA projekt (drøftelsespunkt)
kl. 10.50 til 11.15

9.

Undervisnings- og eksamensperioder 2019/2020 og 2020/2021
(drøftelsespunkt) kl. 11.15 til 11.25

10. Forslag fra Uddannelsesnævnene til de kommende møder
(beslutningspunkt) kl. 11.25 til 11.30
10.1
Hvilke punkter bør snarest 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?
11. Brug af betalt korrektur ved opgaveskrivning (drøftelsespunkt)
kl. 11.30 til 11.40
12. Meddelelser kl. 11.40 til 11.55
12.1
Meddelelser til og fra Studieleder
12.2
Meddelelser til og fra Studienævnsformand og -næstformand
12.3
Meddelelser fra Uddannelsesnævnene
12.4
Meddelelser fra SNUK
12.5
Meddelelser til og fra VEST
13. Evt.
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1. Godkendelse af dagsorden kl. 9 til 9.05
Studienævnet godkender dagsorden til dagens møde.
2. Projektorienterede forløb (drøftelsespunkt) kl. 9.05 til 9.30
Prodekan Niels Overgaard Lehmann deltager ved dette punkt.
Studienævnet drøfter med prodekanen, hvordan de rammer, der er beskrevet i notatet Kvalitetssikring af projektorienterede forløb på Arts kan udmøntes.
Bilag 2.1 Projektorienterede forløb.færdig version
Bilag 2.2 Formular_Aftale_Projektorienteret_forloeb_Arts_05032018
3. Opfølgning på referat kl. 9.30 til 9.35
Studienævnet følger op på referatet fra IKK SN-mødet den 25.4.2018 (Godkendt den
9.5.2018).
Bilag 3.1 Referat, IKK SN-møde 25. april 2018
4. Indkomne sager (beslutningspunkt) kl. 9.35 til 9.55
Behandling af dispensationssager er forbeholdt studienævnsmedlemmer.
Studiekoordinator Trine Sanddal Jeppesen deltager under dette punkt.
4.1 Dispensationssag vedr. ansøgning om dispensation til 4. prøveforsøg
Sagen er behandlet på Forretningsudvalgets møde 05.04.2018 og videresendes til
studienævnet med følgende indstilling:
Der kan ikke indstilles til dispensation, og sagen går videre til behandling i studienævnet, da FU finder, at den studerende ikke har dokumentet, at der har været tale
om usædvanlige forhold i forbindelse med et af de tidligere prøveforsøg.
Bilag 4.1.1 Sagsfremstilling vedrørende ansøgning om dispensation til ekstra eksamensforsøg
Bilag 4.1.2 Bilagssamling til sag i SN 30 maj vedr 4 prøveforsøg
5.

Godkendelse af undervisnings- og eksamensplan for efterår og vinter
2018 (beslutningspunkt og drøftelse) kl. 9.55 til 10.15
5.1 Indstilling fra uddannelsesnævnenes drøftelser omkring undervisning- og eksamensplan for efterår og vinter 2018
På baggrund af uddannelsesnævnenes drøftelser af relevante problemstillinger vedr.
undervisnings- og eksamensplan for hhv. efterår og vinter 2018 indhenter studienævnet - som en kvalificering af nævnets godkendelse af undervisnings- og eksamensplaner - indstillinger og bemærkninger fra uddannelsesnævnene vedr.:
• Om undervisnings- og eksamensplan kan indstilles til godkendelse?
• Om der fra uddannelsesnævnene er bemærkninger til undervisnings- og eksamensplanlægningen?

AARHUS
UNIVERSITET

Side 3/5

Studienævnets godkendelse af undervisnings- og eksamensplaner for efterår
og vinter 2018
Studienævnet tager på baggrund af tilbagemeldingerne fra uddannelsesnævnene stilling til godkendelse af undervisnings- og eksamensplan for hhv. efterår og vinter
2018.

5.2

Forslag til beslutning:
På baggrund af indstillinger fra uddannelsesnævnene godkender studienævnet undervisnings- og eksamensplan for efterår og vinter 2018.
Studienævnet kommunikerer bemærkninger vedr. undervisnings- og eksamensplanlægninger til relevante modtagere.
5.3
6.

Drøftelse af processen med godkendelse af undervisnings- og eksamensplaner
Godkendelse af fagbeskrivelse for internationaliseringsvalgfag (IV
fag) (beslutningspunkt) kl. 10.15 til 10.25

Studienævnet behandler fagbeskrivelse for internaliseringsvalgfag (IV-fag). Skabelonen bruges til beskrivelse af forslag til IV-fag.
Det formål, der er indskrevet i skabelonen gælder for alle IV-fag og vises i studieordningen. De faglige mål, der er markeret med sort i skabelonen hænger sammen med
formålet og er også gældende for alle IV-fag. Det enkelte fagmiljø har ansvar for at
udfylde felter med grøn tekst, der handler om titel, indhold, 3 yderligere faglige mål,
der relaterer sig til det konkrete indhold af kurset og kommentar til undervisningsform.
Indhold og de 3 faglige mål skal være sammenhængende med formål og med prøveformen portfolio, der i dag anvendes på en række HUM-fag, og som skal anvendes
som eneste prøveform på IV-fag.
Bilag 6.1 Skabelon for fagbeskrivelse IV-fag.
Forslag til beslutning
Studienævnet godkender fagbeskrivelse for IV-fag.
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7.

Status og erfaringer vedr. specialeforberedende forløb (orientering)
kl. 10.25 til 10.40
Studieleder orienterer studienævnet om status og erfaringer vedr. specialeforberedende forløb.
Bilag 7.1: Udvidet oversigt over SFF på IKK
Bilag 7.2 CUDiMs specialeforberedende område Lars Kiel
Pause kl. 10.40 til 10.50
8.

5. semester i forhold til tilvalg og BA projekt (drøftelsespunkt) kl.
10.50 til 11.15
Studienævnet deler erfaringer omkring
• koordinering – især i forhold til de studerendes arbejdsbelastning og eksamensplanlægning
• de kompetencer, der opnås på tilvalget, især med henvisning på undervisning
i gymnasiet
• samlæsning
Indstilling fra studienævnet
Studienævnet konkluderer på baggrund af drøftelsen en indstilling, der videresendes
til dekanatet i forhold til en kommende gentænkning af tilvalgsområdet.
9.

Undervisnings- og eksamensperioder 2019/2020 og 2020/2021 (drøftelsespunkt) kl. 11.15 til 11.25
Studienævnet kommenterer udkast til undervisnings- og eksamensperioder
20189/2020 og 2020/2021
Bilag 9.1 SN dagsordenspunkt vedr uv og ex perioder
10. Forslag fra Uddannelsesnævnene til de kommende møder (beslutningspunkt) kl. 11.25 til 11.30
Uddannelsesnævnene opfordres til at komme med forslag til studienævnsmødedagsordnerne således emnerne kan diskuteres på fremtidige studienævnsmøder.
10.1 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 april 2018
10.2 Er der punkter, der er blevet uaktuelle og som kan tages af listen?
10.3 Er der nye punkter fra uddannelsesnævnene?
Bilag 10.1 Forslag fra uddannelsesnævnene - IKK SN - revideret april 2018
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11. Brug af betalt korrektur ved opgaveskrivning (drøftelsespunkt) kl.
11.30 til 11.40
I forbindelse med IKK's ledelsesmøde har afdelingsledere på et formøde drøftet den
på nogle uddannelser omfattende og udvidede korrekturlæsning, som nogle studerende enten betaler sig fra eller får udført på anden vis.
Studienævnet orienteres om problematikken og drøfter denne.
12. Meddelelser kl. 11.40 til 11.55
12.1 Meddelelser til og fra Studieleder
Oversigt over klager
SL orienterer om oversigt over klager, som er behandlet af Arts, Aarhus, i sommerterminen 2017.
Bilag 12.1.1 Oversigt over klager IKK sommer 2017
Studieleders evalueringsnotat IKK E17
Bilag 12.1.2 Studieleders evalueringsnotat for IKK E17
12.2
12.3
12.4
12.5

Meddelelser til og fra Studienævnsformand og -næstformand
Meddelelser fra Uddannelsesnævnene
Meddelelser fra SNUK
Meddelelser til og fra VEST

13. Evt.

