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1. Opfølgning på referat og godkendelse af dagsorden
Studienævnet følger op på referatet fra seneste møde og godkender dagsorden til dagens møde.
Forord til overskrift
Kvalitetsudvikling:
Studieordninger:
Planlægning:
Dispensationer:
Udtalelser:

Studienævnsopgaver ifølge Universitetsloven
Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling,
herunder evaluering
Studieordninger
Undervisnings- og eksamensplaner
Dispensationer, forhåndsgodkendelser
og merit
Udtalelser om sager vedr. uddannelse
og undervisning

Bilag 1: Referat fra IKK SN møde den 13. december 2017.
(Godkendt pr. 3. januar 2018).
2. Indkomne sager
Behandling af dispensationssager er forbeholdt studienævnsmedlemmer.
Studiekoordinator Annemette Haubro deltager under dette punkt.
2.1

Dispensationssag vedr. ansøgning om dispensation fra beståelseskravet for førsteårsprøven – sag 1

Sagen er behandlet på Forretningsudvalgets møde 20.12.2017 og videresendes til studienævnet med følgende indstilling:
Der kan ikke indstilles til dispensation, og sagen går videre til behandling i studienævnet, da et afslag vil medføre udmeldelse.
Bilag 2.1.1 Sagsfremstilling vedr. ansøgning om dispensation fra beståelseskravet for
førsteårsprøven – sag 1
Bilag 2.1.2 Bilag 1 til sag 1
Bilag 2.1.3.Bilag 2 til sag 1
2.2

Dispensationssag vedr. ansøgning om dispensation fra beståelseskravet for førsteårsprøven – sag 2

Sagen er senest behandlet på Forretningsudvalgets møde den 10.1.2018 og videresendes til studienævnet med følgende indstilling:
Der kan ikke indstilles til dispensation, og sagen går videre til behandling i studienævnet, da et afslag vil medføre udmeldelse.
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Bilag 2.2.1 Sagsfremstilling vedr. ansøgning om dispensation fra beståelseskravet for
førsteårsprøven – sag 2
Bilag 2.2.2 Bilag 1 til sag 2
Bilag 2.2.3 Bilag 2 til sag 2
Bilag 2.2.4 Bilag 3 til sag 2
Bilag 2.2.5 Bilag 4 til sag 2
3. Forslag fra Uddannelsesnævnene til de kommende møder
Uddannelsesnævnene opfordres til at komme med forslag til studienævnsmødedagsordnerne således emnerne kan diskuteres på fremtidige studienævnsmøder.
4. Status på studieordningsprocessen (orienteringspunkt)
Indstillingsskemaer efter SN behandling (6.12.2017) ligger i
\\uni.au.dk\dfs\ARTS_AR-DAC-SN\Studieordningsændringer\Studieordningsændringer_2018 i en mappe, der hedder 171206 Indstillingsskemaer efter SN behandling. Indstillingsskemaerne i mappen er udtryk for status efter Studienævnsmødet
den 6. december 2017. Til studienævnsmødet i februar fremlægges indstillingsskemaer, som de ser ud efter behandling i dekanatet.
SNUKs studieordningsteam orienterer fra arbejdet med at afklare forskellige spørgsmål – f.eks. vedr. prøveformer og udprøvning af kompetencer.
5.

Erfaringsopsamling / forslag til forbedringer i forbindelse med studieordningsprocessen (studieordningsændringer 2018) (drøftelsespunkt)
Studienævnet opsamler under dette punkt gode erfaringer med studieordningsprocessen (studieordningsændringer 2018).
I erfaringsopsamlingen kan de forskellige parter i processen kommenteres:
Ledelse: Dekanatet, IKK Institutledelsen, Studieleder, Afdelingsleder
Nævn: Studienævn (VIP/studerende), Uddannelsesnævn (VIP/studerende)
SNUK: SNUKs studieordningsteam, Studienævnssekretær
6. Indstillinger vedr. evalueringsspørgsmål (beslutningspunkt)
6.1 Skal default-spørgsmålene på SN-niveau være de samme i undervisningsevalueringen i F2018 som i E2017?
6.2 Skal der tilføjes yderligere spørgsmål til spørgsmålsbanken i BlackBoard?
Forslag til beslutning:
Studienævnet beslutter, om default-spørgsmål skal være uændrede i undervisningsevalueringen for F2018
Studienævnet beslutter evt. tilføjelse af yderligere spørgsmål til spørgsmålsbanken i
BlackBoard.
Bilag 6.1: Undervisningsevalueringer - oversigt over default-spørgsmål E2017
Bilag 6.2: Spørgsmålsbank i Blackboard
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7.

Godkendelse af planer for tilrettelæggelse af undervisning og eksamen (beslutningspunkt)
7.1 Godkendelse af undervisningsplaner for foråret
Timeplaner for forårssemestret 2018 er nu tilgængelige på http://springschedule.au.dk/dk/
Forslag til beslutning:
Studienævnet godkender undervisningsplanlægningen for foråret 2018
7.2

Delegation af fremtidig godkendelse af planer for tilrettelæggelse af undervisning og eksamen
På baggrund af Studienævnets drøftelse på mødet den 13. december 2017 foreslås, at
studienævnet delegerer kompetencen til at godkende konkrete planer for tilrettelæggelse af undervisning og eksamen til Uddannelsesnævnene.

Opgaven med at godkende undervisnings- og eksamensplanlægning fremgår af Universitetsloven, hvor der står:
Stk. 4. Studienævnet har foruden de i vedtægten fastsatte opgaver til opgave at sikre
tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning, herunder ……
3) at godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen
Det er kun en del at opgaven – godkendelse af konkrete undervisnings- og eksamensplaner - der foreslås uddelegeret til uddannelsesnævnene. Studienævnet står stadig
for bl.a. godkendelse af HUM-fag og profilfag.
Forslaget har baggrund i Forretningsordenen for studienævnet, hvor der står:
”§ 4 Studienævnet kan delegere opgaver og beslutningskompetencen til udvalg, der
har samme forholdsmæssige sammensætning som studienævnet. Udvalgets medlemmer skal også være medlemmer af studienævnet.”
Forslag til beslutning:
Studienævnet beslutter, at det fremover er Uddannelsesnævnene, der godkender konkrete planer for tilrettelæggelse af undervisning og eksamen. Studienævnet indhenter
fremover i august status fra uddannelsesnævnes drøftelser vedr. undervisningsplaner
for det kommende efterår og planer for vintereksamen og i december status fra uddannelsesnævnenes drøftelser vedr. undervisningsplaner for det kommende forår og
planer for sommereksamen.
Bilag 7: Retningslinjer for undervisningsplanlægning på Arts findes her:
http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/politikkerogdelstrategier/retningslinjerfor-undervisningsplanlaegning/
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8. Godkendelse af HUM-fag (beslutningspunkt)
Forslag til beslutning:
Studienævnet godkender de fremsendte HUM-fag for E2018 under forudsætning af,
at de enkelte kurser lever op til de krav, som Arts stiller til HUM-fag.
Bilag 8.1: Forslag til HUM-fag 2018 - udbydes-udbydes ikke
Bilag 8.2: HUM-fag E2018 samlet dokument
Bilag 8.3: Krav til HUM-fag, Profilfag og Profilvalgfag

9. Studieordninger (beslutningspunkt)
9.1 Uddannelsen i konferencetolkning (Master in Conference Interpreting)
Studieordningen spejllæses af SN-repræsentanterne fra Engelsk.
Forslag til beslutning:
Studienævnet indstiller studieordning for Uddannelsen i konferencetolkning (Master
in Conference Interpreting) til godkendelse.
Bilag 9.1.1 Indstillingsskema SN Konferencetolkning
Bilag 9.1.2 Studieordning for Uddannelsen i konferencetolkning_final
Bilag 9.1.3 BEK 1262 af 171127 om uddannelsen i konferencetolkning
I plenum fremlægges væsentlige forhold fra spejllæsningen af studieordningen (max.
10 min pr. studieordning).
Sproglige rettelser sendes direkte til SNUKs studieordningsteam.
9.2

Masteruddannelsen i børns litteratur og medier (Master in Children’s Literature and Media)

Studieordningen spejllæses af SN-repræsentanterne fra Nordisk sprog og litteratur.
Forslag til beslutning:
Studienævnet indstiller studieordning for Masteruddannelsen i børns litteratur og
medier (Master in Children’s Literature and Media) til godkendelse.
Bilag 9.2.1 Indstillingsskema SN MA i BLM
Bilag 9.2.2 Modul 1_MA i BLM
Bilag 9.2.3 Modul 2_MA i BLM
Bilag 9.2.4 Modul 3_MA i BLM
Bilag 9.2.5 Modul 4_MA i BLM
Bilag 9.2.6 Om uddannelsen_MA i BLM
Bilag 9.2.7 Studieoversigt_MA i BLM
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I plenum fremlægges væsentlige forhold fra spejllæsningen af studieordningen (max.
10 min pr. studieordning).
Sproglige rettelser sendes direkte til SNUKs studieordningsteam.
10. Meddelelser
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 SNUKs studieordningsteam
Bilag 10.4.1 Oversigt vedr. indskrivning af nye specialeformer i gamle studieordninger
10.5 Meddelelser til og fra VEST
11. Evt.
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