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Møde den: 11. december 2019 kl. 13 til 16
Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken
IKK Studienævnsmøde
1.

Godkendelse af dagsorden kl. 13 til 13.05

2.

Opfølgning på referat kl. 13.05 til 13.10

Dagsorden

3.

Indkomne sager
3.1 Dispensationssag om udsættelse af førsteårsprøvekravet
(beslutningspunkt) kl. 13.10 til 13.30
3.2 Genoptagelse af dispensationssag om 4. prøveforsøg til specialet
(beslutningspunkt) kl. 13.30 til 13.50

4.

Studieordninger (beslutningspunkt)
4.1 Studienævnet 1. behandler studieordningen for bachelortilvalg og
kandidattilvalg i billedkunst og visuel kultur kl. 14.05 til 14.15
4.2 Studienævnet 2. behandler studieordningen for kandidatuddannelsen
i Oplevelsesøkonomi kl. 14.15 til 14.25

5.
6.

Behandling af forslåede studieordningsændringer
(beslutningspunkt) kl. 14.25 til 14.55
Uddannelsesevalueringer 2019 (drøftelsespunkt) kl. 14.55 til
15.30
6.1 Afdelingsledere, der har haft uddannelsesevaluering i 2019
fremlægger fokuspunkter, som studienævnet kan have interesse for at høre
om – af generel karakter.
6.2 Studienævnsformanden kommer med supplerende kommentarer fra
gennemlæsning og kommentering af uddannelsesevalueringsrapporterne.

7.

Tidslige aspekter i specialer (orienteringspunkt) kl. 15.30 til
15.35

8.

Potentielle emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 15.35 til
15.40

9.

Meddelelser kl. 15.40 til 15.55
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. 15.55 til 16

Studienævnsbetjening og
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Tåsingegade 3
8000 Aarhus C
Tlf.: +4587150000

Tlf.: +45 8715 0000
Studiecenter.arts.aarhus@au.dk
www.au.
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Ref : Meol
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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 13.10
Studienævnet følger op på referatet fra seneste møde den 27. november 2019
Bilag 2.1. Referat studienævnsmøde 27. november 2019
3. Indkomne sager
Behandling af dispensationssager er forbeholdt studienævnsmedlemmer.
3.1

Dispensationssag om udsættelse af førsteårsprøvekravet (beslutningspunkt) kl.
13.10 til 13.30

Studienævnet bedes træffe afgørelse i en sag vedr. udsættelse af førsteårsprøvekravet
Sagen er behandlet på Forretningsudvalgets møde 22. november 2019 og videresendt
til Studienævnet med indstilling til afslag.
Studienævnets medlemmer bedes læse sagens/sagernes tilsendte bilag grundigt inden mødet.
Bilag 3.1.1 Sagsfremstilling vedr. dispensationssag om udsættelse af førsteårsprøvekravet
Bilag 3.1.2 Bilag til sagsfremstilling vedr. dispensationssag om udsættelse af førsteårsprøvekravet
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3.2

Genoptagelse af dispensationssag om 4. prøveforsøg til specialet (beslutningspunkt) kl. 13.30 til 13.50
På baggrund af supplerende oplysninger fra den studerende bedes studienævnet
træffe afgørelse i en sag vedr. 4. prøveforsøg til specialet. Sagen blev behandlet på
studienævnets møde den 27. november 2019, hvor studienævnet tilsluttede sig forretningsudvalgets indstilling til afslag, men genoptages på baggrund af de supplerende
oplysninger.
Studienævnets medlemmer bedes læse sagens/sagernes tilsendte bilag grundigt inden mødet.
Bilag 3.2.1 Sagsfremstilling vedr. dispensationssag om 4. prøveforsøg til specialet
Bilag 3.2.2 Bilag til sagsfremstilling vedr. dispensationssag om 4. prøveforsøg til specialet
Bilag 3.2.3 Supplerende bemærkninger og bilag vedr. dispensationssag om 4. prøveforsøg til specialet
Pause 13.50 til 14.05

4.
4.1

Studieordninger (beslutningspunkt)
Studienævnet 1. behandler studieordningen for bachelortilvalg og kandidattilvalg i billedkunst og visuel kultur kl. 14.05 til 14.15

Studienævnets medlemmer skal i behandlingen forholde sig til ”Studienævnsspalten”
i ”Indstillingsskema SN IKS, IKK, TEO” (bilag 4.1.1). På baggrund af svarene på
spørgsmålene vurderer studienævnet, om studieordningen kan indstilles til godkendelse.
Nedenfor er spørgsmålene fra indstillingsskemaet oplistet:
• Vurderes inddragelsen af relevante parter i processen at være tilfredsstillende
ift. at sikre kvalitet i udviklingen af studieordningen?
• Giver teksten ”om uddannelsen” et klart billede af uddannelsens formål, faglige indhold og relevans?
• Giver kompetenceprofilen i ”om uddannelsen” et klart billede af opnåede
kompetencer?
• Indeholder uddannelsen en variation i prøveformer, herunder både mundtlige og skriftlige prøver? (Se ”studieoversigten”).
• Er uddannelsens struktur, prøver og omprøver med til at sikre studiefremdrift, sammenhæng og progression? (Se ”studieoversigten”).
• Evt. hvordan vurderes uddannelsen at tage imod og fastholde nye studerende?
• Er de faglige mål formuleret på en måde, så der kan udprøves efter dem? (Se
”fagbeskrivelser”).
• Hvordan er sammenhængen mellem ECTS og arbejdsbelastning?
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Forslag til beslutning:
Studienævnet beslutter, om:
1= Studieordningen godkendes som den foreligger og indstilles dermed til dekanens
godkendelse.
2 = Studieordningen godkendes med krav om mindre ændringer (kræver ikke ny behandling i SN) og indstilles dermed til dekanens godkendelse.
3 = Studieordningen kræves revideret af UN og behandles igen på næste SN-møde.
4 = Studieordningen afvises og behandles igen på næste SN-møde.
Bilag 4.1.1 Indstillingsskema SN IKS, IKK, TEO
Bilag 4.1.2 Bachelortilvalg i billedkunst og visuel kultur
Bilag 4.1.3 Kandidattilvalg i billedkunst og visuel kultur
4.2

Studienævnet 2. behandler studieordningen for kandidatuddannelsen i Oplevelsesøkonomi kl. 14.15 til 14.25

De relevante punkter til 2. behandlingen fremgår af studieordningens indstillingsskema – indgår i bilag 4.2.1.
Forslag til beslutning:
Studienævnet beslutter, om:
1= Studieordningen godkendes som den foreligger og indstilles dermed til dekanatets
godkendelse.
2 = Studieordningen godkendes med krav om mindre ændringer (kræver ikke ny behandling i SN) og indstilles dermed til dekanatets godkendelse.
4 = Studieordningen afvises.
Bilag 4.2.1 Kandidatuddannelsen i Oplevelsesøkonomi
5.

Behandling af forslåede studieordningsændringer (beslutningspunkt) kl. 14.25 til 14.55
Studienævnet behandler de forslag til ændringer som UN har indstillet til studienævnet. Studienævnet kan indstille alle typer af ændringer, men jf. uddannelseseftersynet
kan studieordninger først ændres efter et fuldt gennemløb, medmindre de foreslåede
ændringer bunder i en øget opfyldelse af uddannelseseftersynet, en faglig udvikling
eller sikring af de studerendes retssikkerhed.
Studienævnet kan indstille studieordningsændringerne ud fra én af følgende kategorier:
1= Studieordningsændringen indstilles til dekanatets godkendelse.
2 = Studieordningsændringen indstilles til dekanatets godkendelse med krav om
mindre ændringer (kræver ikke ny behandling i SN)
3 = Studieordningsændringen indstilles ikke til dekanatets godkendelse.
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Forslag til beslutning:
På baggrund af behandlingen træffer studienævnet beslutning om indstilling af studieordningsændringer.
Bilag 5.1 SO ændr. - Dramaturgi BA-BATV-KA-KATV (forudsætningskrav omprøver)
Bilag 5.2 SO ændr. - Fransk SLK 2017 (præcisering af fagligt mål)
Bilag 5.3 SO ændr. - Master kuratering 2015 (omfang af Master projekt)
Bilag 5.4 SO ændr. - Medievidenskab BA 2018 (omformulering af fagligt mål)
Bilag 5.5 SO ændr. - Musikvidenskab BA-BATV 2018 (forudsætningskrav omprøver)
Bilag 5.6 SO ændr. - Spansk SLK 2019 (præcisering af omfang)
Bilag 5.7 SO ændr. - Spansk SLK-IVK 2019 (ændring af omprøveform)
Bilag 5.8 SO ændr. - Æstetik og kultur BA 2018 (mulighed for gruppeprøve)
Bilag 5.9 SO ændr. -Engelsk BATV 2018 (formulering af opgaver, reeksamen)
6. Uddannelsesevalueringer 2019 (drøftelsespunkt) kl. 14.55 til 15.30
Studienævnet får redegørelser med hovedpointer vedr. de gennemførte uddannelsesevalueringer fra involverede afdelingsledere og uddannelsesansvarlige. Studienævnet
vurderer herefter om evalueringerne giver anledning til at sætte fokus på særlige udviklingsområder i det kommende år.
6.1

Afdelingsledere, der har haft uddannelsesevaluering i 2019 fremlægger fokuspunkter, som studienævnet kan have interesse for at høre om – af generel karakter.

Kandidatuddannelsen i it-didaktisk design v/ afdelingsleder Morten Breinbjerg
Kandidatuddannelsen i journalistik (cand. Public) v/ afdelingsleder Anne-Marit
Waade og leder af Center for Journalistiske Universitetsuddannelser Morten Brænder
Bacheloruddannelsen i Cognitive Science v/ afdelingsleder Joshua Charles Skewes
Kandidatuddannelsen i interkulturelle studier engelsk, fransk, Latinamerika og
Spanien og tysk v/ afdelingsleder Kirsten Wølch Rasmussen, Tysk og Romanske
sprog og afdelingsleder Dominic Rainsford, Engelsk
6.2

Studienævnsformanden kommer med supplerende kommentarer fra gennemlæsning og kommentering af uddannelsesevalueringsrapporterne.

Bilag er for hver uddannelsesevaluering: evalueringsrapport, evt. studienævnsforpersonskabets kommentarer til rapporten, referat fra evalueringsmøde og handleplan(er).
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Forslag til indstilling fra studienævnet
Hvis drøftelsen giver anledning til at studienævnet arbejder videre med specifikke fokuspunkter og udviklingsområder kan referatuddrag eller en indstilling sendes til institutledelsen og prodekanen for uddannelse.
Bilag 6.1 Uddannelsesevaluering af kandidatuddannelsen i it-didaktisk design
Bilag 6.2 Uddannelsesevaluering af kandidatuddannelsen i journalistik (cand. Public)
Bilag 6.3 Uddannelsesevaluering af bacheloruddannelsen i Cognitive Science
Bilag 6.4 Uddannelsesevaluering af kandidatuddannelsen i interkulturelle studier engelsk, fransk, Latinamerika og Spanien og tysk
7. Tidslige aspekter i specialer (orienteringspunkt) kl. 15.30 til 15.35
I visse studieordninger på Arts er der en formulering i studieordningen vedrørende
bedømmelsen af specialet, som omhandler et tidsligt aspekt. Eksemplet nedenfor er
hentet fra en af disse:
” – at der er sammenhæng mellem specialets resultat og tidsrammen for specialeprocessen.”
På IKK drejer det sig om en enkelt studieordning, hvor noget lignende fremgår.
Da formuleringen kan give anledning til misforståelser i forhold til bedømmelen af
specialer, som alene skal bedømmes ud fra indhold og ikke ud fra hvor lang tid den
studerende har brugt på at arbejde med specialet, ønskes den revideret snarest. Der
har tidligere været seks måneder til rådighed til første eksamensforsøg, hvor der nu
kun er fire, og det frygtes at ovenstående formulering kan opfattes som en henstilling
til at tage den ændrede specialeperiode i betragtning, når der skal afgives karakter.
Ændringen trådte i kraft i 2017 og Arts Studier har screenet alle kandidatstudieordninger på Arts fra 2017 og frem og identificeret en række studieordninger, hvor der
indgår en kommentar om tidslige aspekter under prøvedetaljer for specialet. Der må
ikke forekomme lovstridige kommentarer i vores studieordninger, og samtidig er det
ønskeligt at prøvedetaljerne for specialet ikke er forvirrende for hverken censorer,
undervisere, studerende eller andre. Det må ikke kunne betvivles at tiden brugt på
specialet ikke indgår i bedømmelseskriterierne.
Et fag har selv udtrykt ønske om denne ændring, og der har været rettet henvendelse
fra et af censorformandskaberne på et andet fag. Studienævnet orienteres om, at Arts
Studier arbejder på at rette studieordningerne for de seksten studieordninger nævnt
herunder (15 på IKS/1 på IKK). De konkrete rettelser vil ved førstkommende lejlighed
blive behandlet i de relevante fags uddannelsesnævn og studienævn.
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Liste over berørte studieordninger:
IKK: Nordisk Sprog og Litteratur (2018).
IKS: Antropologi (2017), Antropologi (2019), Bæredygtig kulturarvsmanagement
(2019), Filosofi (2017), Filosofi (2019), Globale områdestudier (2018), Græsk (2017),
Human Security (2019), Idéhistorie (2017), Klassisk filologi (2017), Klassisk filologi
(2019), Latin (2017), Sustainable Heritage Management (2019), Historie (2017), Historie (2019)
8. Potentielle emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 15.35 til 15.40
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. 5.11.2019 Studienævnsmøde 11. december
2019
9. Meddelelser kl. 15.40 til 15.55
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 Nyhedsbrev fra Arts studier december
9.4
9.5

Meddelelser fra Uddannelsesnævnene
Meddelelser til og fra VEST

10. Evt. 15.55 til 16
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