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Møde den: 25. november 2020 kl. 13 til 16 

Mødet afholdes via zoom https://aarhusuniversity.zoom.us/j/69680065214 

IKK Studienævnsmøde 

 

 

 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden kl. 13 til 13.05 

2. Opfølgning på referat kl. 13.05 til 13.15 

3. Indkomne sager kl. 13.15 til 13.45 

3.1 Dispensationssag om udsættelse af beståelseskravet for to 

førsteårsprøvefag samt et 4. prøveforsøg i samme fag. 

4. Coronasituationen (drøftelsespunkt) kl. 13.50 til 14.05 

5. Studieordninger (beslutningspunkt) kl. 14.05 til 15.05 

6. Behandling af foreslåede studieordningsændringer 

(beslutningspunkt) kl. 15.15 til 15.35 

7. Mulige emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 15.35 til 15.45 

8. Meddelelser kl. 15.45 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 

 

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/69680065214
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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, 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 13.15 

Studienævnet følger op på referatet fra seneste møde 

 

Bilag 2.1 Referat studienævnsmøde den 28. oktober 2020 

 

3. Indkomne sager kl. 13.15 til 13.45 

Behandling af dispensationssager er forbeholdt studienævnsmedlemmer. 

 

3.1 Dispensationssag om udsættelse af beståelseskravet for to førsteårsprøvefag 

samt et 4. prøveforsøg i samme fag. 

Sagen er behandlet på forretningsudvalgsmøde den 22. september 2020 og er indstil-

let til afslag, idet det vurderes, at der ikke ses dokumentation for usædvanlige for-

hold, 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 to førsteårsprøvefag samt et 4. prøveforsøg i samme fag. 

Bilag 3.1.2 Bilag til sagsfremstilling vedr. dispensationssag om udsættelse af beståel-

seskravet for to førsteårsprøvefag samt et 4. prøveforsøg i samme fag. 

 

Pause kl. 13.45 til 13.50 

 

4. Coronasituationen (drøftelsespunkt) kl. 13.50 til 14.05  

 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209940
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209940
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5. Studieordninger (beslutningspunkt) kl. 14.05 til 15.05 

Studienævnet arbejder med nye studieordninger til ikrafttrædelse 1.9.2021.  

Behandlingen af nye studieordninger foregår ved spejllæsning i 2 grupper, der hver 

læser et antal studieordninger.   

Studienævnets medlemmer skal i gruppearbejdet forholde sig til ”Studienævnsspal-

ten” i ”Indstillingsskema SN IKS, IKK, TEO”. På baggrund af svarene på spørgsmå-

lene vurderer studienævnet, om studieordningerne kan indstilles til godkendelse. 

Derudover indeholder gruppearbejdet mulighed for erfaringsudveksling. 

 

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, fag-

lige indhold og relevans? 

 Giver kompetenceprofilen i ”om uddannelsen” et klart billede af opnåede 

kompetencer? 

 Indeholder uddannelsen en variation i prøveformer, herunder både mundt-
lige og skriftlige prøver? (Se ”studieoversigten”).  

 Er uddannelsens struktur, prøver og omprøver med til at sikre studiefrem-

drift, sammenhæng og progression? (Se ”studieoversigten”).  

 Evt. hvordan vurderes uddannelsen at tage imod og fastholde nye stude-

rende?  

 Er de faglige mål formuleret på en måde, så der kan udprøves efter dem? (Se 

”fagbeskrivelser”).  

 Hvordan er sammenhængen mellem ECTS og arbejdsbelastning? 

 

Skabelonen til indstillingsskemaet er bilag 5.1 og bilag 5.2 viser spejllæsningsgrup-

perne, og hvilke studieordninger, der behandles i grupperne.  

SNUK-medarbejderne Lykke Kjerrumgaard Schelde, Birgitte Svenstrup Klostergaard, 

Camilla Mark Thygesen, Louise Bjerregaard og Julie Zederkof faciliterer behandlin-

gen i grupperne og noterer gruppens feedback i indstillingsskemaerne.  

Efter gruppearbejdet opsamles der i forhold til en formel del og i forhold til erfarings-

udveksling. 

 

Formel del, hvor studienævnet beslutter, om: 

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 mindre ændringer, der ikke kræver ny 

behandling i studienævnet, og indstilles dermed til dekanens godkendelse med æn-

dringerne.  

Beskriv studienævnets krav om mindre ændringer. 

 



 

 

  

  

Side 4/5 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

 

 

3 = Studieordningen kan ikke godkendes af studienævnet i sin nuværende form og 

kræves derfor revideret af uddannelsesnævnet. Studieordningen behandles igen på 

næste studienævnsmøde i revideret form. 

Beskriv studienævnets krav om ændringer. 

 

4 = Studieordningen kan ikke godkendes af studienævnet i sin nuværende form, og 

forventes ikke at kunne indstilles til godkendelse, men kan genbehandles på næste 

studienævnsmøde. 

 

Forslag til beslutning:  

På baggrund af tilbagemelding fra grupperne træffer studienævnet beslutning om 

indstilling af studieordninger. 

 

Erfaringsudveksling, hvor der videregives væsentlige punkter fra behandlingen af 

studieordningerne. 

 

Bilag 5.1 Indstillingsskema SN IKS, IKK, TEO 

Bilag 5.2 Studieordninger og grupper behandling i IKK SN 2021 

Bilag 5.3 DDINF KA uddannelsen i digital design 

Bilag 5.4 DDINF KA uddannelsen i informationsvidenskab 

Bilag 5.5 NSO BA uddannelsen, BATV og KATV nordisk sprog og litteratur 

Bilag 5.6 MEDJOUR BA uddannelsen i medievidenskab 

Bilag 5.7 DRAMUS KATV musikvidenskab 

Bilag 5.8 DRAMUS KA uddannelsen i musikvidenskab 

Bilag 5.9 LITRET BATV i retorik 

 

Pause 15.05 til 15.15 

 

6. Behandling af foreslåede studieordningsændringer (beslutnings-

punkt) kl. 15.15 til 15.35 

Studienævnet behandler de forslag til ændringer som UN har indstillet til studienæv-

net. Studienævnet kan indstille alle typer af ændringer, men jf. prodekanens beslut-

ninger på baggrund af uddannelseseftersynet kan studieordninger først ændres efter 

et fuldt gennemløb, medmindre prodekanen vurderer, at de foreslåede ændringer 

bunder i en øget opfyldelse af uddannelseseftersynet, sikring af de studerendes rets-

sikkerhed eller en faglig udvikling, som fordrer en ændring.  

 

Behandlingen af studieordningsændringerne vil tage udgangspunkt i Bilag 6.1 Over-

sigt over studieordningsændringer IKK.  

Bilag 6.2 Indstillede studieordningsændringer (skabeloner) IKK fungerer som bag-

grundsmateriale, hvor der er mulighed for at finde mere detaljeret information om 

konkrete forslag til ændringer, hvis dette ønskes.   

 

 

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Politikker_og_delstrategier/Uddannelseseftersyn_beslutninger_07062016.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Politikker_og_delstrategier/Uddannelseseftersyn_beslutninger_07062016.pdf
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Studienævnet kan indstille studieordningsændringerne ud fra én af følgende kate-

gorier:  

1 = Studieordningsændringen godkendes og indstilles dermed til dekanens godken-

delse – eventuelt med bemærkninger eller forslag til mindre ændringer. 

Beskriv studienævnets eventuelle bemærkninger eller forslag til ændringer. 

 

2 = Studieordningsændringen godkendes med krav om mindre ændringer, der ikke 

kræver ny behandling i studienævnet, og indstilles dermed til dekanens godkendelse 

med ændringerne.  

Beskriv studienævnets krav om mindre ændringer. 

 

3 = Studieordningsændringen kan ikke godkendes af studienævnet i sin nuværende 

form og kræves derfor revideret af uddannelsesnævnet. Studieordningen behandles 

igen på næste studienævnsmøde i revideret form. 

Beskriv studienævnets krav om ændringer. 

 

4 = Studieordningsændringen kan ikke godkendes af studienævnet i sin nuværende 

form, og forventes ikke at kunne indstilles til godkendelse, men kan genbehandles på 

næste studienævnsmøde. 

 

Bilag 6.1 oversigt over studieordningsændringer på IKK 

Bilag 6.2 indstillede studieordningsændringer (skabeloner) IKK 

 

7. Mulige emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 15.35 til 15.45 

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. 

 

Forperson Lone Koefoed Hansen følger op på evt. mulige emner fra evalueringsrap-

porter vedr. undervisningsevaluering F20. 

 

Bilag 7.1 IKK SN Mulige emner rev. 30. september 2020 

 

8. Meddelelser kl. 15.45 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 Nyhedsbrev november Arts Studier 

8.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 

8.5 Meddelelser til og fra VEST 

 

9. Evt. kl. 15.55 til 16 


