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Møde den 24. april 2019
Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken
IKK Studienævnsmøde
1.

Godkendelse af dagsorden kl. 13 til 13.05

2.

Opfølgning på referat kl. 13.05 til 13.20

3.
4.
5.

6.

Indkomne sager (beslutningspunkt) kl. 13.20 til 13.45
3.1 Dispensationssag om maksimal studietid
Kvalitetsudvikling: SN-spørgsmålskatalog til
undervisningsevaluering (beslutningspunkt) kl. 13.45 til 14.15
Godkendelse af undervisnings- og eksamensplanlægningen for
efterår og vinter 2019 (beslutningspunkt) kl. 14.20 til 14.25
5.1 Indstilling fra uddannelsesnævnene
5.2 Studienævnets godkendelse af undervisnings- og eksamensplaner for
forår og sommer 2019
Drøftelse af bemærkninger til undervisnings- og
eksamensplanlægningen (drøftelsespunkt) kl. 14.25 til 14.40

7.

Bias i forbindelse med undervisningsevaluering
(drøftelsespunkt) kl. 14.40 til 15.10

8.

Spørgsmål i forbindelse med specialer (orientering og drøftelse)
kl. 15.15 til 15.30

9.

Dagsorden

Potentielle emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 15.30 til
15.40
9.1 Er der emner, der snarest bør behandles af studienævnet?
9.2 Er der emner, der er blevet uaktuelle og som kan tages af listen?
9.3 Er der nye emner fra uddannelsesnævnene? SN-skabelon for
indmeldelse af forslag til punkter bruges til dette.
9.4 Studienævnet drøfter, hvordan punkter til behandling på
studienævnsmøder kan opsamles, kvalificeres og behandles.

10. Meddelelser kl. 15.40 til 15.55
10.1
Meddelelser til og fra Studieleder
10.2
Meddelelser til og fra Studienævnsformand og –næstformand
10.3
Meddelelser fra SNUK
10.3.1
Studieordninger med ikrafttrædelse 1.9.2019
10.3.2
Nyhedsbrev fra Arts Studier
10.4
Meddelelser fra Uddannelsesnævnene
10.5
Meddelelser til og fra VEST
11. Evt. kl. 15.55 til 16
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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, gennemførelse og udvikling af uddannelser og undervisning, herunder:
Kvalitetsudvikling:
Kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelser og undervisning, herunder påse opfølgning på evalueringer
Studieordninger:
Udarbejde forslag til studieordninger og
ændringer heri
Planlægning:
Godkende plan for tilrettelæggelse af undervisnings- og prøver
Dispensationer:
Træffe afgørelse i ansøgninger om dispensation og merit, herunder forhåndsmerit
Udtalelser:
Udtalelser om sager vedr. uddannelse og
undervisning

2. Opfølgning på referat kl. 13.05 til 13.20
Studienævnet følger op på referatet fra seneste møde
Bilag 2.1 Referat af studienævnsmøde IKK 27. marts 2019 (Godkendt 10.4.2019)
3. Indkomne sager (beslutningspunkt) kl. 13.20 til 13.45
Behandling af dispensationssager er forbeholdt studienævnsmedlemmer.
3.1

Dispensationssag om maksimal studietid

Studienævnet bedes træffe afgørelse i en sag vedr. ansøgning om forlængelse af den
maksimale studietid. Sagen er behandlet på forretningsudvalgets møde 8. april 2019
og videresendt til studienævnet med indstilling til afslag.
Bilag 3.1.1 Sagsfremstilling vedr. dispensationssag om maksimal studietid
Studienævnets medlemmer bedes læse sagens tilsendte bilag grundigt inden mødet.
4.

Kvalitetsudvikling: SN-spørgsmålskatalog til undervisningsevaluering (beslutningspunkt) kl. 13.45 til 14.15

Forslag til beslutning:
Studienævnet godkender nyt SN-spørgsmålskatalog, fastlægger obligatoriske SNspørgsmål og den periode det skal være gældende for.
Bilag 4.1 Udkast til nye SN-spørgsmål 26marts
Pause kl. 14.15 til 14.20
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5.

Godkendelse af undervisnings- og eksamensplanlægningen for efterår og vinter 2019 (beslutningspunkt) kl. 14.20 til 14.25

5.1 Indstilling fra uddannelsesnævnene
Studienævnsrepræsentanterne bekræfter, om deres Uddannelsesnævns undervisnings- og eksamensplanlægning for efterår og vinter 2019 kan indstilles til godkendelse.
5.2

Studienævnets godkendelse af undervisnings- og eksamensplaner for forår og
sommer 2019

Forslag til beslutning:
På baggrund af indstillinger fra uddannelsesnævnene godkender studienævnet undervisnings- og eksamensplan for efterår og vinter 2019.
6.

Drøftelse af bemærkninger til undervisnings- og eksamensplanlægningen (drøftelsespunkt) kl. 14.25 til 14.40
Studienævnet drøfter indkomne bemærkninger til undervisnings- og eksamensplanlægningen. Punktet kan både rumme videre drøftelse af dele af evalueringsopsamlingen på martsmødet, og diskussion af bemærkningerne til eksamens- og undervisningsplaner fra punkt 5.
Udskrift af referat af punktet kommunikeres til relevante modtagere (anbefalinger til
f.eks. UVA/EKA, ledelse mv.)
7.

Bias i forbindelse med undervisningsevaluering (drøftelsespunkt) kl.
14.40 til 15.10
Studienævnet drøfter bias i forbindelse med undervisningsevaluering på baggrund af
oplæg fra /artikel af Anne Skorkjær Binderkrantz (Statskundskab), som har forsket i
de seneste to års kursusevalueringer på BSS på baggrund af international forskning i,
hvordan fordomme om køn, alder og etnicitet har indflydelse på studerendes evaluering af universitetsundervisningen.
Bilag til punktet: Er kvinder dårligere undervisere end mænd - ifølge de studerende?
Bidrag til tidsskrift af Anne Skorkjær Binderkrantz, der er professor ved Institut for
Statskundskab.
http://politica.dk/seneste-nummer/aargang-51-nr-1-koen-i-spil/
Pause kl. 15.10 til 15.15
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8.

Spørgsmål i forbindelse med specialer (orientering og drøftelse)
kl. 15.15 til 15.30

Studienævnet drøfter, hvordan der kan arbejdes videre med de specialerelaterede
emner i studienævnets liste over potentielle studienævnsdrøftelser.

9. Potentielle emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 15.30 til 15.40
Tidligere hed dette punkt ”Forslag fra Uddannelsesnævnene til de kommende møder.”
Uddannelsesnævn og studienævnsmedlemmer opfordres til at komme med forslag til
studienævnsmødedagsordnerne således emnerne kan diskuteres på fremtidige studienævnsmøder.
9.1 Er der emner, der snarest bør behandles af studienævnet?
9.2 Er der emner, der er blevet uaktuelle og som kan tages af listen?
9.3 Er der nye emner fra uddannelsesnævnene? SN-skabelon for indmeldelse af
forslag til punkter bruges til dette.
9.4 Studienævnet drøfter, hvordan punkter til behandling på studienævnsmøder
kan opsamles, kvalificeres og behandles.
Bilag 9.1.1 Potentielle emner til drøftelse - IKK SN -marts 2019
Bilag 9.4.1 Emner på studienævnsmøde
10. Meddelelser kl. 15.40 til 15.55
10.1 Meddelelser til og fra Studieleder
10.2 Meddelelser til og fra Studienævnsformand og –næstformand
10.3 Meddelelser fra SNUK
10.3.1 Studieordninger med ikrafttrædelse 1.9.2019
Bilag 10.3.1-1 Oversigt nye studieordninger IKK 2019
10.3.2 Nyhedsbrev fra Arts Studier
10.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene
10.5 Meddelelser til og fra VEST
11. Evt. kl. 15.55 til 16
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