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Møde den: 20. januar 2021 kl. 13 til 16 

Mødet afholdes via zoom https://aarhusuniversity.zoom.us/s/61958519800 

IKK Studienævnsmøde 

 

 

 

 

Dagsorden 

 

 

 

Sidste ordinære møde for det afgående studienævn 

1. Godkendelse af dagsorden kl. 13 til 13.05 

2. Opfølgning på referat kl. 13.05 til 13.15 

3. Indkomne sager 

4. Godkendelse af IV-fag (beslutningspunkt) kl. 13.15 til 13.30 

5. Uddannelsesevalueringer 2020 (drøftelsespunkt) kl. 13.30 til 

13.50 

5.1 Afdelingsledere, der har haft uddannelsesevaluering i 2020 

fremlægger fokuspunkter, som studienævnet kan have interesse for at høre 

om – af generel karakter. 

5.2 Studienævnsforpersonerne kommer med supplerende kommentarer 

fra gennemlæsning og kommentering af 

uddannelsesevalueringsrapporterne. 

6. Coronasituationen kl. 13.55 til 14.15 

7. Mulige emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 14.15 til 14.25 

8. Evaluering af studienævnets arbejde 2020 kl. 14.25 til 14.45 

9. Meddelelser kl. 14.45 til 14.55 

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. 
  

https://aarhusuniversity.zoom.us/s/61958519800
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Konstituerende møde for det kommende studienævn 

 

 

1. Navnerunde og godkendelse af dagsorden kl. 15 til 15.20 

2. Kort orientering om studienævnets arbejde kl. 15.20 til 15.30 

2.1 Kort orientering om studienævnets arbejde v/forpersonen 

3. Konstituering af nyt studienævn (beslutningspunkt) kl. 15.30 til 

15.40 

3.1 Valg af forperson for studienævnet og evt. stedfortræder blandt VIP 

medlemmer 

3.2 Valg af næstforperson for studienævnet blandt de nyvalgte studerende 

medlemmer 

3.3 Godkendelse af mødeplan for studienævnet ved IKK 2021 

4. Udpegning af forretningsudvalg (beslutningspunkt) kl. 15.40 til 

15.45 

4.1 Udpegning af 2 VIP repræsentanter og 2 suppleanter til 

forretningsudvalget 

4.2 Godkendelse af studerendes turnus i forhold til forretningsudvalget 

5. Indstilling af studieleder (beslutningspunkt) kl. 15.45 til 15.55 

6. Behandling af høringer (orientering og evt. drøftelse) kl. 15.55 

til 16 

7. Evt. 
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Sidste ordinære møde for det afgående studienævn 

Det konstituerende møde for det kommende studienævn ligger umiddelbart efter det 

sidste ordinære møde for det afgående studienævn. Alle er velkomne til at deltage i 

begge møder. 

 

1. Godkendelse af dagsorden kl. 13 til 13.05  

Studienævnet godkender dernæst dagsorden til det sidste ordinære møde i de afgå-

ende SN – herunder evt. inddragelse af problematikker fra de studerendes formøde. 

 

2. Opfølgning på referat kl. 13.05 til 13.15 

Studienævnet følger op på referatet fra seneste møde den 16. december 2020 

 

Bilag 2.1 Referat fra IKK SN-møde den 16. december 2021 

 

3. Indkomne sager 

Behandling af dispensationssager er forbeholdt studienævnsmedlemmer. 

Der er ikke indkommet sager til behandling. 

 

4. Godkendelse af IV-fag (beslutningspunkt) kl. 13.15 til 13.30 

Fra efteråret 2019 er HUM-faget blevet erstattet af det nye engelsksprogede internati-

onaliseringsvalgfag (IV-fag). IV-faget på 10 ECTS skal sikre, at alle BA uddannelser 

har en internationaliseringsdimension, og at ARTS har et varieret udbud til udveks-

lingsstuderende. De studerende får mulighed for at arbejde med et fagligt tema inden 

for de humanistiske uddannelsers fagområder og skal samtidig lære at begå sig fagligt 

på et fremmedsprog i en tværfaglig sammenhæng. 

 

Afdelingslederne har i efteråret indmeldt forslag til IV-fag for E21/F22, hvorefter 

SNUK administrativt og juridisk har kvalitetssikret forslagene.  

 

Primo december godkendte studielederne på baggrund af rammerne for det samlede 

udbud (fordelingsnøgle over antal potentielle studerende) et sammenhængende IV-

udbud og det indstilles derfor, at Studienævnet kvalitetssikrer det faglige indhold og 

godkender de nye udbud. I februar og marts oprettes fagene i systemerne og publice-

res i kursuskataloget inden den 1. april 2021 så de studerende kan tilmelde sig. 

 

Det samlede udbud består i E21/F22 af 45 udbud til danske og udenlandske stude-

rende og 6 udbud udelukkende til exchange studerende. En række af IV-fagene er 

genudbud, der enten er uændret eller ændret i mindre grad (f.eks. titel), mens 9 (4 på 

IKS/5 på IKK) er helt nye udbud som Studienævnet altså skal godkende. 

 

Forslag til beslutning: 

Studienævnet kvalitetssikrer det faglige indhold og godkender nye IV-udbud på IKK 

for E21/F22. 
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Bilag 4.1 Oversigt over godkendte IV-udbud E21-F22 på IKK og IKS 

Bilag 4.2. Placering af IV-fag på de enkelte BA uddannelser 

Bilag 4.3. Fagbeskrivelser nye IV-fag E21-F22 IKK 

 

5. Uddannelsesevalueringer 2020 (drøftelsespunkt) kl. 13.30 til 13.50 

Studienævnet får mundtlige 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.  

  

5.1 Afdelingsledere, der har haft uddannelsesevaluering i 2020 fremlægger fokus-

punkter, som studienævnet kan have interesse for at høre om – af generel ka-

rakter. 

 

Bachelor- og kandidatuddannelsen i Digital Design v/ afdelingsleder Morten Brein-

bjerg 

 

Bachelor- og kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab v/ afdelingsleder Mor-

ten Breinbjerg 

 

Bachelor- og kandidatuddannelsen i Nordisk sprog og litteratur v/ afdelingsleder 

Stefan Kjerkegaard 

 

5.2 Studienævnsforpersonerne kommer med supplerende kommentarer fra gen-

nemlæsning og kommentering af uddannelsesevalueringsrapporterne.  

 

Forslag til indstilling fra studienævnet 

Hvis drøftelsen giver anledning til at studienævnet arbejder videre med specifikke fo-

kuspunkter og udviklingsområder, kan referatuddrag eller en indstilling sendes til in-

stitutledelsen og prodekanen for uddannelse.  

 

Bilag 5.1 SN-forpersoners kommentarer til evalueringsrapporten for Nordisk sprog og 

litteratur 

 

Det samlede materiale fra uddannelsesevalueringerne – dvs. evalueringsrapport, evt. 

studienævnsforpersonernes kommentarer til rapporten, referat fra evalueringsmøde 

og handleplan(er) – ligger i en undermappe til mødemappen.  

 

Pause kl. 13.50 til 13.55 

 

6. Coronasituationen kl. 13.55 til 14.15 
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7. Mulige emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 14.15 til 14.25 

Med baggrund i udfordringer, drøftelser, temaer som Uddannelsesnævnene samt SN-

medlemmerne er stødt på, diskuterer SN listen over mulige forslag til studienævns-

mødedagsordnerne, således at emnerne kan prioriteres på fremtidige studienævns-

møder. 

 

Bilag 7.1 IKK SN Mulige emner rev. 12. jan21 

 

8. Evaluering af studienævnets arbejde 2020 kl. 14.25 til 14.45  

 

9. Meddelelser kl. 14.45 til 14.55 

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 Januar_2021 Nyhedsbrev fra Arts Studier_DA_ENG 

 

9.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 

9.5 Meddelelser til og fra VEST 

 

10. Evt.  
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Konstituerende møde for det kommende studienævn  

 

1. Navnerunde og godkendelse af dagsorden kl. 15 til 15.20 

Velkomst til nyvalgte medlemmer og navnerunde. Det kommende studienævn god-

kender herefter dagsorden til det konstituerende møde. 

 

2. Kort orientering om studienævnets arbejde kl. 15.20 til 15.30 

2.1 Kort orientering om studienævnets arbejde v/forpersonen 

 

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 

 

3. Konstituering af nyt studienævn (beslutningspunkt) kl. 15.30 til 15.40 

3.1 Valg af forperson for studienævnet og evt. stedfortræder blandt VIP medlem-

mer 

Lone Koefoed Hansen genopstiller som forperson.  

 

3.2 Valg af næstforperson for studienævnet blandt de nyvalgte studerende med-

lemmer 

Zenia Børsen genopstiller som næstforperson. 

 

3.3 Godkendelse af mødeplan for studienævnet ved IKK 2021 

 

Bilag 3.1.1: Forretningsorden - studienævn ved IKK (§ 2 Stk. 3 til 5) 

Bilag 3.3.1: Foreløbig mødeplan for studienævnet ved IKK 2021 

 

4. Udpegning af forretningsudvalg (beslutningspunkt) kl. 15.40 til 15.45 

4.1 Udpegning af 2 VIP repræsentanter og 2 suppleanter til forretningsudvalget 

4.2 Godkendelse af studerendes turnus i forhold til forretningsudvalget 
  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209940
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209940
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5. Indstilling af studieleder (beslutningspunkt) kl. 15.45 til 15.55 

Af forretningsordenens § 2 stk. 6 fremgår:  

På det konstituerende møde i de år, hvor der både er nyvalgt videnskabelige med-

arbejdere og studentermedlemmer, indstiller studienævnet en studieleder til de-

kanen. Studielederen udpeges af dekanen for en periode på 3 år.  

 

Den 3. november 2020 indkaldte studienævnets forperson sammen med viceinstitut-

leder forslag til kandidater til studielederposten. Den nuværende studieleder, Lars 

Kiel Bertelsen, havde inden da stillet sig til rådighed for posten. Der indkom ikke 

yderligere kandidater. Det afgående SN udtrykte tilfredshed med den nuværende stu-

dieleder og opfordrer det nye SN til indstille Lars Kiel Bertelsen som studieleder også 

i den kommende periode. 

 

Forslag til beslutning: 

Studienævnet indstiller studieleder for den kommende periode. 

 

Bilag 5.1 Email til rekruttering af kandidater til studieleder på IKK 2021-24 

 

6. Behandling af høringer (orientering og evt. drøftelse) kl. 15.55 til 16 

Studienævnet får tilsendt bekendtgørelser i høring.  

Der lægges op til på SN-mødet i februar at aftale, hvordan høringer videregives – 

f.eks. at forpersonen får høringer tilsendt og vurderer, om høringen har interesse for 

alle SN-repræsentanter.  

 

Hvis der ikke er en aftale i SN om, hvordan høringer behandles, videreformidles de 

som nedenfor: 

1) Hvis Uddannelsesjura (UJS) skriver, at høringen ingen konsekvenser har for AU 

sendes høringen kun videre til forpersonerne i SN 

2) Hvis UJS skriver, at de ingen bemærkninger har til høringen, sendes høringen vi-

dere til hele SN 
3) Hvis UJS medsender høringsbrev sendes høringen videre til hele SN 
 

7. Evt. 


