AARHUS
UNIVERSITET

Møde den: 16. december 2020 kl. 13 til 16
Mødet afholdes via zoom https://aarhusuniversity.zoom.us/j/64086782686
IKK Studienævnsmøde
1.

Godkendelse af dagsorden kl. 13 til 13.05

2.

Opfølgning på referat kl. 13.05 til 13.15

3.

Indkomne sager (beslutningspunkt) kl. 13.15 til 14.15
3.1 Dispensationssag om udsættelse af beståelseskravet for et
førsteårsprøvefag samt et 5. prøveforsøg i samme fag.
3.2 Dispensationssag om udsættelse af beståelseskravet for to
førsteårsprøvefag samt et 4. prøveforsøg i ét af de to fag.

4.

Studieordninger (beslutningspunkt) kl. 14.25 til 14.30

5.

Ændringer i forretningsorden for studienævnet ved IKK
(beslutningspunkt) kl. 14.30 til 14.45

6.

Turnusplan for uddannelsesevaluering (orienteringspunkt) kl.
14.45 til 14.50

7.

Evaluering af studiestarten 2020 (drøftelsespunkt) kl. 14.50 til
15.10
På baggrund af evalueringsrapporter for studiestarten 2020 drøfter
studienævnet (SN) evalueringerne for studiestarten 2020 (20 min)

8.

Coronasituationen kl. 15.15 til 15.30

9.

Opfølgning på valg til SN og UN 2020 (orienteringspunkt) kl.
15.30 til 15.40

10. Mulige emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 15.40 til 15.45
11. Meddelelser kl. 15.45 til 15.55
11.1 Meddelelser til og fra Studieleder
11.2
Meddelelser til og fra Studienævnsforperson og -næstforperson
11.3
Meddelelser fra SNUK
11.3.1 Nyhedsbrev fra Arts studier
11.4
Meddelelser fra Uddannelsesnævnene
11.5
Meddelelser til og fra VEST
12. Evt. kl. 15.55 til 16

Studienævnsbetjening og
uddannelseskvalitet (SNUK)
Aarhus Universitet
Tlf.: +45 8715 0000
Tåsingegade 3
Studiecenter.arts.aarhus@au.dk
8000 Aarhus C
www.au.
Tlf.: +4587150000

Dagsorden

Studienævnsbetjening og
uddannelseskvalitet (SNUK)
Dato: 9. december 2020
Ref: Meol
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1. Godkendelse af dagsorden kl. 13 til 13.05
Studienævnet godkender dagsorden til dagens møde – herunder evt. inddragelse af
problematikker fra de studerendes formøde.
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 25. november 2020
3. Indkomne sager (beslutningspunkt) kl. 13.15 til 14.15
Behandling af dispensationssager er forbeholdt studienævnsmedlemmer.
3.1

Dispensationssag om udsættelse af beståelseskravet for et førsteårsprøvefag
samt et 5. prøveforsøg i samme fag.

Sagen er behandlet på forretningsudvalgsmøde den 29. september 2020 og er indstillet til afslag, idet det vurderes, at der ikke ses dokumentation for usædvanlige forhold, som kan begrunde en yderligere udsættelse af førsteårsprøven.
Studienævnets medlemmer bedes læse sagens tilsendte bilag grundigt inden mødet.
Bilag 3.1.1 Sagsfremstilling vedr. dispensationssag om udsættelse af beståelseskravet
for et førsteårsprøvefag samt et 5. prøveforsøg i samme fag.
Bilag 3.1.2 Bilag til sagsfremstilling vedr. dispensationssag om udsættelse af beståelseskravet for et førsteårsprøvefag samt et 5. prøveforsøg i samme fag.
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3.2

Dispensationssag om udsættelse af beståelseskravet for to førsteårsprøvefag
samt et 4. prøveforsøg i ét af de to fag.

Sagen er behandlet på forretningsudvalgsmøde den 13. november 2020 og er indstillet til afslag, idet det vurderes, at der ikke ses dokumentation for usædvanlige forhold, som kan begrunde en udsættelse af førsteårsprøven.
Studienævnets medlemmer bedes læse sagens tilsendte bilag grundigt inden mødet.
Bilag 3.2.1 Sagsfremstilling vedr. dispensationssag om udsættelse af beståelseskravet
for to førsteårsprøvefag samt et 4. prøveforsøg i ét af de to fag.
Bilag 3.2.2 Bilag til sagsfremstilling vedr. dispensationssag om udsættelse af beståelseskravet for to førsteårsprøvefag samt et 4. prøveforsøg i ét af de to fag.
Pause 14.15 til 14.25
4. Studieordninger (beslutningspunkt) kl. 14.25 til 14.30
Studienævnet 2. behandler nye studieordninger i forhold til de indstillinger studienævnet gav ved 1. behandlingen.
Ved 1. behandlingen fik studieordningen for BA i medievidenskab en kategori 3 indstilling, der indebar, at den ikke kunne godkendes af studienævnet i den nuværende
form, men skulle revideres af uddannelsesnævnet og behandles i SN igen i revideret
form. Indstillingen blev givet på baggrund af, at fagmiljøet i forbindelse med behandlingen på mødet gav udtryk for igangværende drøftelser i fagmiljøet om muligheden
for at ændre prøveformen i faget ”Medieudvikling” fra en bunden mundtlig prøve til
en fri mundtlig prøve med synopsis.
Baggrunden for drøftelserne om mulig ændring af prøveformen var primært, hvorvidt
det skulle være muligt for studerende på 1. semester af uddannelsen at arbejde mere
individuelt med en eksamen, da alle eksamener på uddannelsens 1. semester er
bundne. Yderligere var der praktiske, juridiske og ressourcemæssige forhold for den
nuværende prøve, som man ved 1. behandlingen i studienævnet var usikker på, hvorvidt kunne løses.
Siden 1. behandlingen i studienævnet er fagmiljøet i gang med at indarbejde studienævnets anbefalinger samt med at aftale mulige løsninger for de praktiske, juridiske
og ressourcemæssige forhold for prøven i samarbejde med Arts studier. Samtidig er
prøveformen blevet gendrøftet i faggrupper og i UN ift. muligheden for at individualisere prøven. Både faggruppe og UN mener, at det særligt pga. prøvens store historiske materiale og omfang er nødvendigt at beholde en bunden eksamen, der begrænser de studerendes valg.
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De studerende har rig mulighed for, inden for det bundne emne og materiale, at arbejde selvstændigt inden for opgavens emne og kildemateriale. Faggruppen og UN
har god erfaring med prøveformen og mener, at den er med til at skabe en fin progression ift., at uddannelsen har flere bundne prøveformater på uddannelsens første
semester, hvor studerende øver sig i at udvælge og afgrænse emne og materiale inden
for en given ramme, og at disse er med til at opbygge kompetencer hos den studerendes ift. at kunne arbejde individuelt og selv afgrænse emner og materialer senere på
uddannelsen.
Indstillingen ved 2. behandlingen gives ud fra kategorierne nedenfor:
1 = Studieordningen godkendes og indstilles dermed til dekanens godkendelse –
eventuelt med bemærkninger eller forslag til mindre ændringer.
Beskriv studienævnets eventuelle bemærkninger eller forslag til ændringer:
2 = Studieordningen godkendes med krav om ændringer, der ikke kræver ny behandling i studienævnet, og indstilles dermed til dekanens godkendelse med ændringerne.
Beskriv studienævnets krav om ændringer:
3 = Studieordningen kan ikke godkendes af studienævnet i sin nuværende form og
indstilles dermed af studienævnet til ikke at blive godkendt af dekanen.
Forslag til beslutning:
Studienævnet træffer beslutning om indstilling af studieordningen for bacheloruddannelsen i medievidenskab.
Bilag 4.1 MEDJOUR Studieordning for BA i medievidenskab til 2. behandling i SN
5.

Ændringer i forretningsorden for studienævnet ved IKK (beslutningspunkt) kl. 14.30 til 14.45
Det foreslås at ændre forretningsordenen i forhold til benævnelse af forperson og situationer med stemmelighed. DPU har ændret tilsvarende i forretningsordenen for
DPU SN.
Forslag til beslutning:
Studienævnet træffer beslutning om ændringer i forretningsorden for studienævnet
ved IKK.
Bilag 5.1 Forretningsorden for studienævnet ved IKK med foreslåede ændringer december 2020
6.

Turnusplan for uddannelsesevaluering (orienteringspunkt) kl. 14.45
til 14.50
Studienævnet orienteres om uddannelser, der skal uddannelsesevalueres i 2021.
Bilag 6.1: Godkendt turnusplan 2021-2025 SN
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7. Evaluering af studiestarten 2020 (drøftelsespunkt) kl. 14.50 til 15.10
På baggrund af evalueringsrapporter for studiestarten 2020 drøfter studienævnet
(SN) evalueringerne for studiestarten 2020
Drøftelsen tager primært udgangspunkt i evalueringen for IKK, og med blik til evalueringen for hele Arts 2020 (2019 evalueringen for Arts er medtaget til orientering/sammenligning). Evalueringen på Cognitive Science er i et særskilt dokument i
en engelsk version af hensyn til internationale studerende.
Studienævnet erfaringsudveksler derudover i forhold til studiestartstiltag fra i år, som
kan være brugbare fremover, forhåbentlig i ikke covid-19 prægede tider. SN-medlemmer må derfor meget gerne overveje dette – evt. i dialog med de respektive UN.
Bilag 7.1 ARTS BA IKK_Evaluering af studievelkomsten 2020
Bilag 7.2 Arts BA_Evaluering af studievelkomst 2020
Bilag 7.3 Cognitive science_evaluering af studievelkomst 2020
Bilag 7.4 Studiestartsevaluering Arts BA 2019
Pause 15.10 til 15.15
8.

Coronasituationen kl. 15.15 til 15.30

9.

Opfølgning på valg til SN og UN 2020 (orienteringspunkt) kl. 15.30 til
15.40
Næstforperson Zenia Børsen orienterer fra studerendes møde om opfølgning på valget 2020
10. Mulige emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 15.40 til 15.45
Med baggrund i udfordringer, drøftelser, temaer som Uddannelsesnævnene samt SNmedlemmerne er stødt på, diskuterer SN listen over mulige forslag til studienævnsmødedagsordnerne, således at emnerne kan prioriteres på fremtidige studienævnsmøder.
Bilag 10.1 IKK SN Mulige emner rev. 25. november 2020
11. Meddelelser kl. 15.45 til 15.55
11.1 Meddelelser til og fra Studieleder
11.2 Meddelelser til og fra Studienævnsforperson og -næstforperson
11.3 Meddelelser fra SNUK
11.3.1 Nyhedsbrev fra Arts studier
Bilag 11.3.1-1 December 2020_Nyhedsbrev fra Arts Studier_DA_ENG
11.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene
11.5 Meddelelser til og fra VEST
12. Evt. kl. 15.55 til 16
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