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Dagsorden 

 

 

 

Konstituerende møde for det kommende studienævn  

1. Godkendelse af dagsorden kl. 13 til 13.05 

2. Navnerunde og kort orientering om studienævnets arbejde kl. 
13.05 til 13.20 

2.1 Velkommen og navnerunde 
2.2 Kort orientering om studienævnets arbejde v/formanden 

3. Konstituering af nyt studienævn (beslutningspunkt) kl. 13.20 til 
13.30 

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 

4. Udpegning af forretningsudvalg (beslutningspunkt) kl. 13.30 til 
13.40 

4.1 Udpegning af 2 VIP repræsentanter og 2 suppleanter til 
forretningsudvalget 
4.2 Godkendelse af studerendes turnus i forhold til forretningsudvalget 
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Sidste ordinære møde for det afgående studienævn 

1. Godkendelse af dagsorden kl. 13.40 til 13.45 

2. Opfølgning på referat kl. 13.45 til 13.50 

3. Indkomne sager kl. 13.50 til 14.20 
3.1 Dispensationssag vedr. ekstra prøveforsøg til specialet 
(beslutningspunkt) 

4. Godkendelse af IV-fag (beslutningspunkt) kl. 14.30 til 14.50 

5. Orientering om justering af prøveformsbeskrivelsen for IV-fag 
kl. 14.50 til 15 

6. Psykiske problemer i studielivet (drøftelsespunkt) kl. 15 til 15.30 

7. Potentielle emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 15.30 til 
15.40 

8. Meddelelser kl. 15.40 til 15.55 
8.1 Meddelelser til og fra Studieleder 
8.2 Meddelelser til og fra Studienævnsforperson og -næstforperson 
8.3 Meddelelser fra SNUK 

8.3.1 Nyhedsbrev fra Arts studier 
8.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 
8.5 Meddelelser til og fra VEST 

9. Evt. kl. 15.55 til 16.00 
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Konstituerende møde for det kommende studienævn  
Det konstituerende møde for det kommende studienævn ligger umiddelbart forud for 
det sidste ordinære møde for det afgående studienævn. Alle er velkomne til at deltage 
i både det konstituerende og det ordinære møde. 
 
1. Godkendelse af dagsorden kl. 13 til 13.05 
Det kommende studienævn godkender dagsorden til det konstituerende møde. 
 
2. Navnerunde og kort orientering om studienævnets arbejde kl. 13.05 

til 13.20 
2.1 Velkommen og navnerunde 
2.2 Kort orientering om studienævnets arbejde v/formanden 
 

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. 13.20 til 13.30 
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 
 
3.3 Godkendelse af mødeplan for studienævnet ved IKK 
 
Bilag 3.1.1: Forretningsorden - studienævn ved IKK (§ 2 Stk. 3 til 5) 
Bilag 3.3.1: Mødeplan for studienævnet ved IKK 2020 
 
4. Udpegning af forretningsudvalg (beslutningspunkt) kl. 13.30 til 13.40 
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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Sidste ordinære møde for det afgående studienævn 
 

1. Godkendelse af dagsorden kl. 13.40 til 13.45 
Studienævnet godkender dagsorden til dagens møde. 
 
2. Opfølgning på referat kl. 13.45 til 13.50 
Studienævnet følger op på referatet fra seneste møde den 11. december 2019 (god-
kendt 6. januar 2020) 
 
Bilag 2.1 Referat fra IKK SN-møde den 11. december 2019 (godkendt 6. januar 2020) 
 
3. Indkomne sager kl. 13.50 til 14.20 
Behandling af dispensationssager er forbeholdt studienævnsmedlemmer. 
 
3.1 Dispensationssag vedr. ekstra prøveforsøg til specialet (beslutningspunkt) 
 
Studienævnet bedes træffe afgørelse i en sag vedr. ekstra prøveforsøg til specialet. 
Sagen er behandlet på Forretningsudvalgets møde 11. december 2019 og videresendt 
til Studienævnet med indstilling til afslag.  
 
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. 14.20 til 14.30 
 
4. Godkendelse af IV-fag (beslutningspunkt) kl. 14.30 til 14.50 
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 E20/F21, 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 den 1. april 2020 så de studerende kan tilmelde sig. 
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Det samlede udbud består i E20/F21 af 44 udbud til danske og udenlandske stude-
rende og 8 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 13 er 
helt nye udbud som Studienævnet altså skal godkende. 
 
Forslag til beslutning: 
Studienævnet kvalitetssikrer det faglige indhold og godkender nye IV-udbud på 
IKK/IKS for E20/F21. 
 
Bilag 4.1 Oversigt over godkendte IV-udbud E20-F21 til SN 
Bilag 4.2 Placering af IV-fag på de enkelte BA uddannelser 
Bilag 4.3 Fagbeskrivelser nye IV-fag E20-F21 IKK 
 
5. Orientering om justering af prøveformsbeskrivelsen for IV-fag kl. 

14.50 til 15 
Fakultetets første udbud af IV-fag i efteråret 2019 har affødt mange gode spørgsmål 
til SNUK og CUDiM vedrørende prøveformsbeskrivelsen. Da beskrivelsen har skabt 
utilsigtet forvirring og tvivl blandt underviserne, er den justeret i samarbejde med 
CUDiM og studielederne. Formålet med justeringen er at give en mere entydig for-
midling af, hvordan prøveformen afvikles, og ændrer således ikke studienævnenes 
bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om gruppestørrelser: 
 
• Kommentar til undervisningsform: Undervisere og studerende har været usikre på 
forholdet mellem det, der laves i undervisningen og det, der afleveres til eksamen. 
Derfor præciseres forskellen mellem det løbende arbejde i forbindelse med undervis-
ningen og eksamensopgaven, som baserer sig på det løbende arbejde. Under over-
skriften ”Kommentar til undervisningsform” fremgår, at studerende udarbejder for-
skellige opgaver i løbet af undervisningen. 
• Antal opgaver: Flere undervisere har udtrykt tvivl om, hvor mange opgaver den 
samlede portfolio skal bestå af. For at give underviser didaktisk fleksibilitet i tilrette-
læggelsen af faget og samtidig tydeligere rammerne, er der derfor fastsat et interval 
på 3-8 opgaver. Minimumantallet er fastsat for at sikre at de faglige mål kan udprø-
ves. 
• Gruppestørrelser: Flere undervisere har af didaktiske og praktiske årsager ønsket 
gruppestørrelser på op til 6 studerende i stedet for de nuværende 3. 
• Mulighed for reducering af sidetal: Beskrivelsen af længden på den samlede portfo-
lio har forvirret mange undervisere, fordi portfolio også kan indeholde ikke-skriftlige 
elementer som fx video, mundtlige præsentationer eller produkter. Der tilføjes derfor 
”Produkter kan indgå i portfolioen og kan, afhængigt af omfang og efter undervisers 
anvisning, udgøre et antal normalsider af den samlede portfolios omfang.” Det er der-
for op til den enkelte underviser at angive skriftligt, hvor mange normalsider et pro-
dukt tæller. 
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• Tilføjelse af maximalt sidetal i stedet for intervalangivelse: Justeringen giver under-
viseren større didaktisk frihed, særligt hvor portfolio indeholder ikke-skriftlige ele-
menter, og fastholder samtidig studieledernes beslutning om en fast timenorm for ek-
samination svarende til en portfolio på 12 sider (60 min.).  
Justeringen er holdt på et minimum, da SNUK og CUDiM planlægger en større pro-
ces med at forbedre beskrivelsen af portofolioeksamen generelt. I denne proces skal 
der afses tid til inddragelse af fagmiljøerne med henblik på at udarbejde vejledninger, 
inspirationsmateriale og FAQ, der kan inspirere og hjælpe underviserne i deres plan-
lægning og afvikling af prøveformen. Interesserede i at deltage i dette arbejde, kan 
henvende sig til SNUK på arts.uddannelseskvalitet@au.dk  
 
Portfolioprøveformen er ny på Arts og rejser naturligt mange gode spørgsmål. Selvom 
vi med ovenstående justering håber, at prøveformen for IV-fagene vil give anledning 
til mindre forvirring, tager vi meget gerne imod nye spørgsmål, som vi anser for nød-
vendige, for at vi sammen kan skabe bedre løsninger.  
 
Studienævnet tager orienteringen om justering af prøveformsbeskrivelsen til IV-fag 
til efterretning. 
 
Bilag 5.1 Skabelon for fagbeskrivelse_indhentning af  IV-fag_januar 2020 
Bilag 5.2 Skabelon for fagbeskrivelse_indhentning af  IV-fag_juni 2018               
 
6. Psykiske problemer i studielivet (drøftelsespunkt) kl. 15 til 15.30 
Studienævnet sætter fokus på de stadig flere studerende, der har diverse psykiske ud-
fordringer. Undervisere er ikke uddannet til at håndtere den type problemstillinger 
og ved sjældent nok om, hvilke tilbud universitetet råder over, som de kan henvise de 
studerende til.  
 
Mette-Marie Zacher Sørensen (MMZS) refererer fra et arrangement på Kunsthi-
storie, Æstetik og Kultur og Museologi (KÆM) om psykiske problemer i studieli-
vet. 
 
7. Potentielle emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 15.30 til 15.40 
Med baggrund i udfordringer, drøftelser, temaer som Uddannelsesnævnene samt SN-
medlemmerne er stødt på, diskuterer SN listen over potentielle forslag til studie-
nævnsmødedagsordnerne, således at emnerne kan prioriteres på fremtidige studie-
nævnsmøder. 
 
Bilag 7.1 SN-potentielle-emner-liste revideret 30. december 2019 
 
 
 
 
 

mailto:arts.uddannelseskvalitet@au.dk
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8. Meddelelser kl. 15.40 til 15.55 
8.1 Meddelelser til og fra Studieleder 
8.2 Meddelelser til og fra Studienævnsforperson og -næstforperson 
8.3 Meddelelser fra SNUK 
8.3.1 Nyhedsbrev fra Arts studier 
Bilag 8.3.1-1 01 januar 2020_Nyhedsbrev fra Arts Studier 
 
8.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 
8.5 Meddelelser til og fra VEST 
 
9. Evt. kl. 15.55 til 16.00 
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