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IKK Studienævnsmøde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dagsorden 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden kl. 13 til 13.05 

2. Opfølgning på referat kl. 13.05 til 13.10 

3. Indkomne sager 

4. Regler for eksamenssprog på uddannelserne på Arts 
(drøftelsespunkt/udtalelse) kl. 13.10 til 13.25 

5. Handleplaner fra årlig status (beslutningspunkt) kl. 13.25 til 
13.55 

6. Indstilling af uddannelser til dialogmøde med prodekanen for 
uddannelse (beslutningspunkt) kl. 14.05 til 14.15 

7. Opsamling på uddannelsesnævnenes drøftelse af erfaringer 
med omlagt undervisning og planlægning af E20 
(drøftelsespunkt) kl. 14.15 til 15.10 

8. Tidslighed i specialer (beslutningspunkt) kl. 15.15 til 15.20 

9. Evaluering af projektorienteret forløb (drøftelsespunkt) kl. 
15.20 til 15.35 

10. Mulige emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 15.35 til 15.40 

11. Meddelelser kl. 15.40 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 
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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, 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 

 
2. Opfølgning på referat kl. 13.05 til 13.10 
Studienævnet følger op på referatet fra seneste møde 
 
Bilag 2.1 Referat fra studienævnsmøde den 27. maj 2020 
 
3. Indkomne sager 
Der er ikke indkommet sager til behandling.  
 
4. Regler for eksamenssprog på uddannelserne på Arts (drøftelses-

punkt/udtalelse) kl. 13.10 til 13.25 
Ifølge hyrdebrev fra ministeriet om undervisningssprog og uddannelsers sproglige 
identitet må universiteterne udbyde undervisning på engelsk, selvom uddannelsen er 
godkendt til dansk, når hovedparten af uddannelsens fag udbydes på dansk. 
Styrelsen har lagt stor vægt på, at studerende på forhånd er bekendt med, hvordan 
undervisningssproget for uddannelsen og de enkelte fag er. Andelen af engelskspro-
get undervisning på en uddannelse skal derfor fremgå af studieguiden, og det skal for 
hvert fagudbud fremgå af kursuskataloget, hvilket sprog undervisning og eksamen fo-
regår på. 
På denne baggrund fremlægges Regler om eksamenssprog på uddannelserne på Arts 
for studienævn på Arts til kommentering og udtalelse. Reglerne vil blive implemente-
ret i studieordningerne pr. 1.9.2020. 
En del af notatets indhold er bundet i bekendtgørelser og hyrdebrevets ordlyd. Disse 
dele (grå tekst i notatet) kan ikke ændres og er blot til orientering. De øvrige dele af 
indstillingen (tekst i sort) er fakultetsledelsens indstilling til udmøntning af reglerne 
på Arts. Fakultetsledelsen ønsker studienævnenes udtalelse til nedenstående tekst (jf. 
Universitetslovens § 18, stk. 4, nr. 5):  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209940
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209940
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For uddannelser med dansk identitet (dvs. godkendt på dansk): 
- Studerende kan efter aftale med underviser aflægge eksamen på dansk (her-

under svensk og norsk) eller engelsk, selvom undervisningen har været gen-
nemført på henholdsvis engelsk eller dansk 

- Underviser er ikke forpligtet til at indgå aftale om at eksaminere på et andet 
sprog end det, der er angivet i kursuskataloget for det konkrete fagudbud, i 
tvivlstilfælde kan underviser henvise til afdelingsleder for afklaring  

 
For uddannelser med engelsk identitet (dvs. godkendt på engelsk): 

- Studerende kan kun aflægge eksamen på engelsk  

Bilag 4.1: Regler om eksamenssprog på uddannelserne på Arts 
 
5. Handleplaner fra årlig status (beslutningspunkt) kl. 13.25 til 13.55 
Studienævnet gør status over nævnets uddannelser og behandler handleplaner fra år-
lig status.  
 
Baggrund: Handleplaner er en del af Årlig Status, som er en del af kvalitetsproces-
serne på AU. Afdelingsledere har sammen med uddannelsesnævnene udarbejdet en 
handleplan for hver uddannelse. Handleplanerne sikrer opfølgning og er som respons 
på de gennemførte drøftelser om kvaliteten i de respektive uddannelser. Rammen for 
behandlingen i studienævnet er de krav til drøftelserne i uddannelsesnævnene, som 
fremgår af Uddannelseskvalitetsprocesser på Arts 2020 (Bilag 5.1) 
 
Forløb til studienævnsmødet: I denne omgang prøver vi at gøre det på en ny måde, så 
alt foregår i plenum, fokus er på indhold ikke proces, og der er ingen spejllæsninger:  
1. Erfaringsdeling: Med udgangspunkt i afdelingerne/UN’erne drøfter SN udvalgte 
dele af handleplanernes indhold med særligt blik for det, som kunne være relevant 
for andre UN/afdelinger.  
2. Formel godkendelse: Vi skal formelt godkende handleplanerne. 
 
Erfaringsdeling om indholdet i handleplanerne: 
Formål: at kondensere de mest spændende punkter fra handleplanerne. 
1) Hvilke punkter fra en afdelings handleplaner kan være interessante for andre afde-
linger? Hvert repræsentationsområde fremlægger kort max 3 punkter fra deres hand-
leplaner (2 min pr UN). 
2) Hvilke punkter fra de andre repræsentationsområder er værd at bemærke? 
 
Formel godkendelse: 
Studienævnet tager stilling til spørgsmålene nedenfor 
1) Lever handleplanerne op til det, der står i Uddannelseskvalitetsprocesser på Arts 
2020, er handlingerne konkrete og realiserbare, og er der sat ansvarlige på? 
2) Kan handleplanerne indstilles til godkendelse hos studieleder? 
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Forslag til beslutning: 
Studienævnet indstiller handleplanerne til godkendelse hos studieleder.  
 
Bilag 5.1: Uddannelseskvalitetsprocesser på Arts 2020 
Bilag 5.2: Brev fra Prodekanen kvalitetsarbejdet 2020 
Bilag 5.3: Handleplaner Årlig status 2020 IKK  
 
Pause 13.55 til 14.05 
 
6. Indstilling af uddannelser til dialogmøde med prodekanen for uddan-

nelse (beslutningspunkt) kl. 14.05 til 14.15 
Studienævnet skal indstille uddannelser til dialogmøde med prodekanen. SN vurde-
rer derfor eksempler på best-practice, der arbejder med uddannelse ud fra særligt løf-
terige perspektiver, og som derfor kan bidrage til den videre uddannelsesudvikling. 

Dekanatet har ønsket, at der til punktet i år inddrages et overblik over, hvem der de 
seneste 2-3 år er indstillet til dialogmøder med prodekanen. Dette er derfor oplistet i 
bilag 6.1.  

Forslag til beslutning: 
Studienævnet indstiller 1-2 uddannelser til dialogmøde med prodekanen 

Bilag 6.1 Indstilling til dialogmøder 2017 til 2019 IKK SN  

 

7. Opsamling på uddannelsesnævnenes drøftelse af erfaringer med om-
lagt undervisning og planlægning af E20 (drøftelsespunkt) kl. 14.15 til 
15.10 

Studienævnet følger op på uddannelsesnævnes drøftelse af erfaringer med omlagt un-
dervisning og i forhold til planlægning af undervisning i E20. 
Som følge af den fysiske nedlukning af Aarhus Universitet den 12. marts 2020 skulle 
mange forskellige kritiske situationer håndteres, og megen information videreformid-
les på andre måder end hidtil. Samtidig skulle undervisningen omlægges, så den 
kunne foregå online (omlagt undervisning). Mundtlige eksamener skulle også hånd-
teres online, hvilket i mange tilfælde betød, at der skulle udarbejdes en nødstudieord-
ning. 
Der er indsamlet mange erfaringer i perioden, og derfor er der i juni gennemført en 
erfaringsopsamling i uddannelsesnævnene (UN) med henblik på at blive klogere på, 
hvad der har fungeret godt, og hvad der er mindre anvendeligt.  
 
Der blev i UN lagt op til drøftelse af punkterne nedenfor:  

• Erfaringsopsamling vedr. krisehåndtering, omlagt undervisning, nødstudie-
ordninger mv.  

• Hvad kan tages med videre i forhold til inddragelse af digitale teknologier i 
undervisning og eksamen?  



 
 

  
  

Side  5/ 6 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

 

• Drøftelse af mulige lokale konsekvenser af de tre principper for undervis-
ningstilrettelæggelse E20 mhp. at identificere gode løsninger/udmøntninger 
for afdelingen. 

Studienævnet samler op på dette. 
 
Pause 15.10 til 15.15 
 
8. Tidslighed i specialer (beslutningspunkt) kl. 15.15 til 15.20 
Som studienævnene tidligere er blevet orienteret om, er der i nogle studieordninger 
på Arts en formulering vedrørende bedømmelsen af specialet, som omhandler et tids-
ligt aspekt. Referencer til tid, tidsrammer o.l. må imidlertid ikke kunne findes under 
prøvedetaljer for specialet.  

På IKK er en enkelt uddannelse omfattet. Uddannelsesnævnet ved Nordiske Studier 
og Oplevelsesøkonomi har på den baggrund godkendt en ændring af prøvedetaljer for 
specialet i studieordningen for KA i Nordisk sprog og litteratur (2018) og indstillet 
den til godkendelse i studienævnet:  

   

Nuværende faglige mål: Foreslåede faglige mål:  

Faglige mål:  
tilrettelægge og gennemføre specialeprocessen selv-
stændigt og inden for de givne tidsmæssige rammer 
 
Faglige mål: 
arbejde projektorienteret, herunder at kunne tilret-
telægge og udføre projektarbejdet under hensynta-
gen til tidsmæssige og andre ressourcer, samt evt. at 
udarbejde af et produkt (se nedenfor). 
 

Faglige mål:  
tilrettelægge og gennemføre specialeprocessen selv-
stændigt  
 
Faglige mål: 
arbejde projektorienteret, herunder at kunne tilret-
telægge og udføre projektarbejdet under hensynta-
gen til ressourcer, samt evt. at udarbejde af et pro-
dukt (se nedenfor). 

 

Forslag til beslutning: 
Studienævnet godkender ændringen og indstiller den til godkendelse i dekanatet.  
 
9. Evaluering af projektorienteret forløb (drøftelsespunkt) kl. 15.20 til 

15.35 
Uddannelsesnævnet / Studienævnet drøfter og kommenterer evaluering af projekt-
orienteret forløb for E19 fra hhv. studerende og projektværter.  
 
SN bedes være særligt opmærksomme på de tre delelementer (1. vejledning og/eller 
undervisning, 2. forløbet hos projektværten samt 3. eksamensformen) samt på sam-
menhængen mellem punkterne og semesteret som helhed. Studienævnet drøfter, om 
evalueringsresultaterne giver anledning til forslag til kvalitetsforbedringer.  
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NB! rapporterne skal behandles fortroligt, da der kan være personhenførbare oplys-
ninger i kommentarerne 
 
Bilag 9.1 Evaluering af POF E19 IKK - studerende Dansk og Engelsk med kommenta-
rer 
Bilag 9.2 Evaluering af POF E19 IKK projektværter 
 
10. Mulige emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 15.35 til 15.40 
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 10.1 IKK SN Mulige emner rev. 27. maj 2020  
 
11. Meddelelser kl. 15.40 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 06 juni 2020_Nyhedsbrev fra Arts Studier 
 
11.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 
11.5 Meddelelser til og fra VEST 
 
12. Evt. kl. 15.55 til 16 
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