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Møde den: 1. april 2020 kl. 13 til 15.20
Mødet afholdes via Blackboard Collaborate eller Zoom
IKK Studienævnsmøde
1.

Godkendelse af dagsorden kl. 13 til 13.05

2.

Opfølgning på referat kl. 13.05 til 13.15

3.

Indkomne sager kl. 13.15 til 13.45
3.1 Dispensationssag om 6. prøveforsøg til speciale og forlængelse af
maksimal studietid (beslutningspunkt)

4.

Corona situationen og IKK SN kl. 13.55 til 14.30
4.1 Beslutning om omprøver i fag, hvor fremmøde er prøveform eller en
del af et forudsætningskrav (orientering og drøftelse)
4.2 Specialer (orientering og drøftelse)
4.3 Udvekslingsstuderende
4.4 Andet

Dagsorden

Studienævnsbetjening og
uddannelseskvalitet
(SNUK)
Dato : 25. marts 20 20

5.

Godkendelse af plan for tilrettelæggelse af undervisning og
eksamen (drøftelses- og beslutningspunkt) kl. 14.30 til 15.00

Ref : Meol

6.

Kvalitetssikring – Evalueringsrapporter efteråret 2019
(drøftelses- og beslutningspunkt) – skriftlig behandling inden
mødet
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7.

Studieordning Master it (beslutningspunkt) skriftlig behandling
inden mødet

8.

Potentielle emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 15.00 til
15.05

9.

Meddelelser kl. 15.05 til 15.15
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. 15.15 til 15.20
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Tlf.: +4587150000
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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 13.15
Studienævnet følger op på referatet fra seneste møde
Bilag 2.1 Referat fra studienævnsmøde den 26. februar 2020
3. Indkomne sager kl. 13.15 til 13.45
Behandling af dispensationssager er forbeholdt studienævnsmedlemmer.
3.1 Dispensationssag om 6. prøveforsøg til speciale og forlængelse af maksimal studietid (beslutningspunkt)
Studienævnet bedes træffe afgørelse i en sag vedr. 6 prøveforsøg til speciale og forlængelse af maksimal studietid. Sagen er behandlet på forretningsudvalgsmøde den
10. marts 2020, og er indstillet til afslag, idet det vurderes, at den studerende er kompenseret for det usædvanlige forhold.
Studienævnets medlemmer bedes læse sagens tilsendte bilag grundigt inden mødet.
Bilag 3.1.1 Sagsfremstilling vedr. dispensationssag om ekstra prøveforsøg til specialet
Bilag 3.1.2 Bilag til sagsfremstilling vedr. dispensationssag om ekstra prøveforsøg til
specialet
Pause kl. 13.45 til 13.55
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4. Corona situationen og IKK SN kl. 13.55 til 14.30
4.1 Beslutning om omprøver i fag, hvor fremmøde er prøveform eller en del af et
forudsætningskrav (orientering og drøftelse)
4.2 Specialer (orientering og drøftelse)
4.3 Udvekslingsstuderende
4.4 Andet
5.

Godkendelse af plan for tilrettelæggelse af undervisning og eksamen
(drøftelses- og beslutningspunkt) kl. 14.30 til 15.00
Prodekan for uddannelse Niels Lehmann deltager evt. i behandlingen.
Af Universitetslovens §18, stk. 4, nr. 3 fremgår:
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
Udmøntningen af denne bestemmelse i Universitetsloven har været forskellig i de 4
studienævn på Arts, og der har derfor været arbejdet på at lave en fælles ordning.
Plan for tilrettelæggelse af undervisning og eksamen fremlægges derfor årligt for
studienævnet til godkendelse. På baggrund af drøftelser i studienævnet om generelle
problemstillinger inden for undervisnings- og eksamensplanlægningen kan studienævnet foreslå ændringer i/tilføjelser til de principper, der indgår i dokumentet.
På studienævnsmødet den 31. januar 2018 besluttede studienævnet (SN) ved IKK, at
det skulle være uddannelsesnævnene (UN), der behandlede konkrete planer for tilrettelæggelse af undervisning og eksamen og indstillede disse til godkendelse i SN. Når
Plan for tilrettelæggelse af undervisning og eksamen fremlægges direkte i SN, er
dette ikke længere obligatorisk for UN.
Forslag til beslutning:
Studienævnet godkender Plan for tilrettelæggelse af undervisning og eksamen – evt.
med ændringsforslag.
Bilag 5.1 Plan for tilrettelæggelse af undervisning og eksamen til studienævn
6.

Kvalitetssikring – Evalueringsrapporter efteråret 2019 (drøftelsesog beslutningspunkt) – skriftlig behandling inden mødet
Studienævnet behandler og indstiller afdelingsledernes evalueringsrapporter for efteråret 2019 til godkendelse.
Studienævnet får en kort orientering om retningslinjerne for uddannelsesevaluering
v/ forpersonen og drøfter herefter resultater af de fælles, tværgående AU og SN
spørgsmål ved undervisningsevaluering på hele IKK.
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De fælles, tværgående spørgsmål, der er obligatoriske, bestod i efteråret 2019 af 2
spørgsmål, der var fælles for hele Aarhus Universitet, og 11 spørgsmål, som studienævnet havde udvalgt.
Bilag 6.1 viser resultatet af evalueringen vedr. fælles spørgsmål og fremlægges i studienævnet til drøftelse.
Evalueringsrapporterne er udarbejdet på baggrund af de skriftlige notater, som underviser og studerende indsender om resultatet af kursusevalueringerne.
Formålet med behandlingen i studienævnet er at diskutere kvalitetsudviklingen, som
den foregår i evalueringsrapporterne, udtrykt gennem spørgsmålene nedenfor:
Formel godkendelse:
1. Tyder rapporterne på, at IKKs evalueringspolitik er overholdt?
2. Kan de indstilles til godkendelse?
Erfaringsopsamling om fokusområder og problematikker:
3. Tyder rapporterne på, at der er fokus på kvalitetsarbejdet, særligt ift. de nuværende fokusområder: koordinering af undervisning, forventningsafstemning og feedback.
4. Er der evt. andre problematikker, der med fordel kan drøftes i studienævnet?
5. Identificering af problemstillinger, som det vil være oplagt, at afdelingen /uddannelsesnævnet adresserer i handleplaner.
Det anbefales, at grupperne er opmærksomme på forskelle mellem BA og KA uddannelser.
Bilag 6.1 Undervisningsevaluering E19 IKK SN - oversigt over resultat af fælles
spørgsmål
Supplerende materiale:
Retningslinjer vedr. undervisningsevaluering på Arts (link)
IKK Evalueringspolitik (link)
Bilag 6.2 Evalueringsrapporter IKK E2019
Forslag til beslutning:
Studienævnet indstiller de fremsendte evalueringsrapporter til godkendelse og bekræfter de fremtidige fokusområder.
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7.

Studieordning Master it (beslutningspunkt) skriftlig behandling inden mødet
It-vest har fremsendt rammestudieordning og fagbilag for Masteruddannelsen i It til
godkendelse. Fagbilag er den 20. februar 2020 blevet godkendt af uddannelsesnævnet for Digital design og informationsvidenskab og rammestudieordningen skal herefter godkendes af studienævnet.
Kommentarer/forslag til rettelser skal sendes til It-vest senest den 20. april 2020,
hvorefter de vil blive drøftet i uddannelsens koordinationsudvalg den 23. april 2020.
Studieordning og fagbilag vil herefter være gældende fra 1. september 2020.
Forslag til beslutning:
Studienævnet godkender rammestudieordning for Masteruddannelsen i It.
Bilag 7.1 STUDIEORDNING MASTER I IT 2020 - Udkast til høring i koordinationsudvalg
Bilag 7.2 STUDIEORDNING, MASTER I IT 2017
Bilag 7.3 Ændringsforslag til studieordningen 2020
Bilag 7.4 Fagbilag for MIT 2019 - rettelser efter juni 2019

8. Potentielle emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 15.00 til 15.05
Med baggrund i udfordringer, drøftelser, temaer som Uddannelsesnævnene samt SNmedlemmerne er stødt på, diskuterer SN listen over potentielle forslag til studienævnsmødedagsordnerne, således at emnerne kan prioriteres på fremtidige studienævnsmøder.
Bilag 8.1 SN-potentielle-emner-liste rev.12.3.2020
9. Meddelelser kl. 15.05 til 15.15
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 03 marts 2020_Nyhedsbrev fra Arts Studier
9.4
9.5

Meddelelser fra Uddannelsesnævnene
Meddelelser til og fra VEST

10. Evt. kl. 15.15 til 15.20
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