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Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden kl. 13 til 13.05 

2. Opfølgning på referat kl. 13.05 til 13.15 

3. Indkomne sager 

4. Valg af næstforperson for studienævnet blandt de studerende 
medlemmer (beslutningspunkt) kl. 13.15 til 13.25 

5. Udpegning af VIP repræsentanter og suppleanter til 
forretningsudvalget (beslutningspunkt) kl. 13.25 til 13.40 

6. Summer University Udbud (beslutningspunkt) kl. 13.40 til 14.05 

7. Studienævnets anbefalinger vedr. undervisningsevaluering 
(beslutningspunkt) kl. 14.20 til 15.00 

8. Potentielle emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 15.00 til 
15.10 

9. Meddelelser kl. 15.10 til 15.40 
9.1 Meddelelser til og fra Studieleder 
9.2 Meddelelser til og fra Studienævnsforperson og -næstforperson 
9.3 Meddelelser fra SNUK 

9.3.1 Nyhedsbrev fra Arts Studier 
9.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 
9.5 Meddelelser til og fra VEST 

10. Evt. kl. 15.40 til 15.45 
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1. Godkendelse af dagsorden 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 uddan-

nelser og undervisning, herunder påse op-
følgning på evalueringer 

Studieordninger: Udarbejde forslag til studieordninger og 
ændringer heri 

Planlægning: Godkende plan for tilrettelæggelse af un-
dervisnings- og prøver 

Dispensationer: Træffe afgørelse i ansøgninger om dispen-
sation og merit, herunder forhåndsmerit 

Udtalelser: Udtalelser om sager vedr. uddannelse og 
undervisning 

 
2. Opfølgning på referat kl. 13.05 til 13.15 
Studienævnet følger op på referatet fra seneste møde. 
 
Bilag 2.1 Referat studienævnsmøde 26. juni 2019 
 
3. Indkomne sager 
Der er ikke indkommet sager til behandling. 
 
4. Valg af næstforperson for studienævnet blandt de studerende med-

lemmer (beslutningspunkt) kl. 13.15 til 13.25 
 
5. Udpegning af VIP repræsentanter og suppleanter til forretningsud-

valget (beslutningspunkt) kl. 13.25 til 13.40 
Studienævnets VIP medlemmer udpeger 2 repræsentanter og 2 suppleanter til forret-
ningsudvalget - jfr. referat fra IKK SN-mødet den 23. januar 2019. 
Forperson for SN, Lone Koefoed Hansen stiller sig til rådighed for at blive medlem af 
forretningsudvalget. 
 
6. Summer University Udbud (beslutningspunkt) kl. 13.40 til 14.05 
Studienævnet tager stilling til Summer University udbud. 
 
Forslag til beslutning: 
Studienævnet godkender Summer University Udbud. 
Tidligere godkendte IV fag er markeret i oversigten. 
 
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=198434
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Bilag 6.1 Summer University udbud 2020 IKK Oversigt 
Bilag 6.2 Summer University Fagbeskrivelser IKK 2020 
Bilag 6.3 Retningslinjer_for_udbud_af_AU_Summer_University_ved_IKK_230318 
 
Pause kl. 14.05 til 14.20 
 
7. Studienævnets anbefalinger vedr. undervisningsevaluering (beslut-

ningspunkt) kl. 14.20 til 15.00 
Pernille (afgående næstforperson) har udarbejdet en sammenskrivning af studienæv-
nets temamøde i januar 2019 med særligt henblik på at konkretisere de anbefalinger, 
der fremkom på mødet i forhold til temaet Evalueringskultur. På dette møde diskute-
rer og beslutter studienævnet, hvad der skal ske med dokumentet nu: om det fx skal 
indgå i Uddannelsesnævnenes videre kvalitetsarbejde, om det fx skal rundsendes til 
alle undervisere til orientering om SN’s tværfaglige diskussion, eller noget tredje. 
 
Bilag 7.1 Evalueringskultur anbefalinger 
Bilag 7.2 IKK Evalueringspolitik 
 
Forslag til beslutning: 
Studienævnet beslutter, hvad der skal ske med anbefalingerne vedr. evalueringskul-
tur fra studienævnets temamøde i januar.  
 
8. Potentielle emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 15.00 til 15.10 
Med baggrund i udfordringer, drøftelser, temaer som Uddannelsesnævnene samt SN-
medlemmerne er stødt på, diskuterer SN listen over potentielle forslag til studie-
nævnsmødedagsordnerne, således at emnerne kan prioriteres på fremtidige studie-
nævnsmøder. 
 
Bilag 8.1 SN-potentielle-emner-liste juni 2019 
 
9. Meddelelser kl. 15.10 til 15.40 
9.1 Meddelelser til og fra Studieleder 
9.2 Meddelelser til og fra Studienævnsforperson og -næstforperson 
9.3 Meddelelser fra SNUK 
9.3.1 Nyhedsbrev fra Arts Studier  
Bilag 9.3.1-1 08 august 2019_Nyhedsbrev fra Arts Studier 
9.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 
9.5 Meddelelser til og fra VEST 
 
10. Evt. kl. 15.40 til 15.45 
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