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Dagsorden 

 Godkendelse af dagsorden kl. 13 til 13.05 

 Opfølgning på referat kl. 13.05 til 13.20 

 Indkomne sager kl. 13.20 til 13.25 

 Bias i forbindelse med undervisningsevaluering 
(drøftelsespunkt) kl. 13.25 til 13.55 

 Kommentering af reviderede EVU indikatorer (drøftelsespunkt) 
kl. 13.55 til 14.15 

 Meddelelser kl. 14.30 til 14.40 
6.1 Meddelelser til og fra Studieleder 
6.2 Meddelelser til og fra Studienævnsformand og –næstformand 
6.3 Meddelelser fra SNUK 

6.3.1 Nyhedsbrev fra Arts Studier 
6.3.2 Tal vedr. sagsbehandling 

6.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 
6.5 Meddelelser til og fra VEST 

 Potentielle emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 14.40 til 
15.10 

 Forberedelse til næste møde (drøftelsespunkt) kl. 15.10 til 15.25 

 Evt. kl. 15.25 til 15.30 
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 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 

 
 Opfølgning på referat kl. 13.05 til 13.20 

Studienævnet følger op på referatet fra seneste møde den 24. april 2019. 
 
Bilag 2.1 Referat fra studienævnsmøde 24. april 2019 (godkendt 9. maj 2019) 
 

 Indkomne sager kl. 13.20 til 13.25 
Der er ikke indkommet sager til behandling. 
 

 Bias i forbindelse med undervisningsevaluering (drøftelsespunkt) kl. 
13.25 til 13.55 

Studienævnet drøfter bias i forbindelse med undervisningsevaluering på baggrund af 
oplæg fra /artikel af Anne Skorkjær Binderkrantz, der deltager i mødet.  
 
Anne Skorkjær Binderkrantz, der er professor ved Institut for Statskundskab, har for-
sket i de seneste to års kursusevalueringer på BSS på baggrund af international forsk-
ning i, hvordan fordomme om køn, alder og etnicitet har indflydelse på studerendes 
evaluering af universitetsundervisningen.  
 
Bilag 4.1 binderkrantzPolitica 
Bidrag til tidsskrift af Anne Skorkjær Binderkrantz: Er kvinder dårligere undervisere 
end mænd - ifølge de studerend 
http://politica.dk/seneste-nummer/aargang-51-nr-1-koen-i-spil/ 
 
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=198434
http://politica.dk/seneste-nummer/aargang-51-nr-1-koen-i-spil/
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  Kommentering af reviderede EVU indikatorer (drøftelsespunkt) kl. 
13.55 til 14.15 

På baggrund af de senere års erfaringer med EVU-indikatorerne har en gruppe under 
AU haft til opgave at kaste et kritisk blik på de eksisterende EVU-indikatorer, der har 
været genstand for en del kritik i uddannelseskvalitetsprocesserne. Studienævnet er 
blevet bedt om at kommentere på materialet fra arbejdsgruppen.  
 
Bilag 5.1 Notat om EVU indikatorer til kommentering på fakulteterne 
Bilag 5.2 Oversigt over EVU indikatorer 
Bilag 5.3 EVU Samtaleguide 
 
Pause 14.15 til 14.30 
 

 Meddelelser kl. 14.30 til 14.40 
6.1 Meddelelser til og fra Studieleder 
6.2 Meddelelser til og fra Studienævnsformand og –næstformand 
6.3 Meddelelser fra SNUK 
6.3.1 Nyhedsbrev fra Arts Studier 
6.3.2 Tal vedr. sagsbehandling 
6.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 
6.5 Meddelelser til og fra VEST 
 

 Potentielle emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 14.40 til 15.10 
Med baggrund i udfordringer, drøftelser, temaer som Uddannelsesnævnene samt SN-
medlemmerne er stødt på, diskuterer SN potentielle forslag til studienævnsmøde-
dagsordnerne således at emnerne kan diskuteres på fremtidige studienævnsmøder. 
 
Bilag 7.1: Potentielle emner til drøftelse – IKK SN april 2019 
 

 Forberedelse til næste møde (drøftelsespunkt) kl. 15.10 til 15.25 
På mødet i juni skal studienævnet behandle handleplanerne fra årlig status. I samme 
forbindelse skal SN indstille eksempler på best practice, som SN gerne ser indgå i 
dialogmøde med prodekanen -- herunder potentielt bringe i forslag som emne til 
næste Arts Uddannelsesdag.  
 

 Evt. kl. 15.25 til 15.30 
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