AARHUS
UNIVERSITET

Møde den: 26. august 2020 kl. 13 til 16
Mødet afholdes via zoom
IKK Studienævnsmøde
Link til mødet: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/62843409972

1.

Godkendelse af dagsorden kl. 13 til 13.05

2.

Opfølgning på referat kl. 13.05 til 13.15

3.

Indkomne sager

4.

Studienævnsbetjening og
uddannelseskvalitet (SNUK)
Dato : 18. august 20 20

Coronasituationen (drøftelsespunkt) kl. 13.15 til 14
4.1 Erfaringer med zoom-eksamenerne og de omlagte eksamener
4.2 Øvrig erfaringsopsamling fra foråret 2020
4.3 Den aktuelle situation – rapport fra afdelingerne

5.

Årsberetning fra censorformandskaberne (drøftelsespunkt) kl.
14.10 til 14.30

6.

Mulige emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 14.30 til 14.50

7.

Anerkendelse af god undervisning (drøftelsespunkt) kl. 15.00 til
15.20

8.

Tilbud om deltagelse i trivselsundersøgelse (drøftelsespunkt) kl.
15.20 til 15.40

9.

Dagsorden

Meddelelser kl. 15.40 til 15.55
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. kl. 15.55 til 16

Studienævnsbetjening og
uddannelseskvalitet (SNUK)
Aarhus Universitet
Tåsingegade 3
8000 Aarhus C
Tlf.: +4587150000

Tlf.: +45 8715 0000
Studiecenter.arts.aarhus@au.dk
www.au.
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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
Der er opfølgning til punkterne nedenfor:
Pkt. 4 Regler om eksamenssprog på uddannelserne på Arts
Studienævnets udtalelse er videresendt den 29. juni 2020.
Pkt. 5 Handleplaner fra årlig status
De 45 handleplaner fra IKK er den 29. juni 2020 sendt til godkendelse hos studieleder.
Pkt. 6 Indstilling af uddannelse til dialogmøde
Studienævnets indstilling er videregivet den 29. juni 2020.
Pkt. 7 Opsamling på uddannelsesnævnenes drøftelse af erfaringer med omlagt undervisning og planlægning af E20
Referater fra de fire møder, hvor studienævnet ved IKK har haft cororapunkter på
dagsordenen er videregivet til prodekanen for uddannelse.
Pkt. 8 Tidslighed i specialer
Ændringen er godkendt af dekanatet og vil blive tastet i løbet af august 2020.
Pkt. 10. Mulige emner til drøftelse
Alumnenetværk og Tilstedeværelseskrav og aktivitetskrav er sat på listen over mulige emner.
Bilag 2.1 Referat studienævnsmøde den 24. juni 2020
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3. Indkomne sager
Behandling af dispensationssager er forbeholdt studienævnsmedlemmer.
Der er pt. ikke indkommet sager til behandling.
4.

Coronasituationen (drøftelsespunkt) kl. 13.15 til 14
4.1

Erfaringer med zoom-eksamenerne og de omlagte eksamener

Studienævnet drøfter erfaringer med zoom-eksamener og omlagte eksamener. De enkelte UN og afdelinger vil have forskellige erfaringer, og formålet er at få et billede af,
hvordan eksamenssæsonen er forløbet, herunder evt. hvordan de nye eksamensformater har fungeret.
4.2

Øvrig erfaringsopsamling fra foråret 2020

4.3

Den aktuelle situation – rapport fra afdelingerne

Pause kl. 14 til 14.10
5.

Årsberetning fra censorformandskaberne (drøftelsespunkt) kl. 14.10
til 14.30
Uddannelsesnævnene og afdelingsledere har ansvaret for at adressere eventuelle lokale problemer, der påpeges i censorrapporterne. Censorrapporterne afspejler, at de
enkelte censorkorps har meget forskellig størrelse og virkeområde, og studienævnets
rolle er at uddrage evt. generelle opmærksomhedspunkter, som skal bringes videre.
Drøftelsen tager udgangspunkt i bilag 5.2 – en samlet og syntetiserende oversigt – og
kan inddrage specifikke elementer fra de enkelte rapporter.
SN-repræsentanterne bedes orientere sig i bilag 5.2, samt rapporterne fra egen afdeling i forhold til, om der er punkter, som studienævnet bør være opmærksom på.
Bilag 5.1: Indkomne årsberetninger fra censorkorps IKK 2019
Bilag 5.2: Instituttets gennemgang af censorårsrapporter IKK 2019
6. Mulige emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 14.30 til 14.50
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. Der lægges på mødet op til en grundig status på og redigering af listens punkter.
SN-repræsentanterne bedes overveje, om der er punkter på listen, som de kan være
‘medejere’ på, så de kan komme til behandling i SN.
Bilag 6.1 IKK SN Mulige emner rev. 24. juni 2020
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Pause 14.50 til 15
7.

Anerkendelse af god undervisning (drøftelsespunkt) kl. 15.00 til
15.20
Med udgangspunkt i den kortfristede indkaldelse af kandidater til den nationale undervisningspris 2021 ønsker SN-forpersonerne at drøfte, hvordan vi fremover bedre
kan understøtte processer, der ønsker at anerkende god undervisning. Herunder
drøfte mulighederne for at udvikle formater, som kan bidrage til at synliggøre vigtigheden af god undervisning.
8.

Tilbud om deltagelse i trivselsundersøgelse (drøftelsespunkt) kl.
15.20 til 15.40

Fakultetet har spurgt studienævnet, om der er uddannelser på IKK, der kunne være interesseret i at deltage i en interventionsbaseret trivselsundersøgelse som beskrevet nærmere i bilaget. Studienævnet diskuterer eventuelle interessetilkendegivelser på SN-mødet.
Bilag 8.1 - Trivselsindsatser - tilbud om deltagelse i undersøgelse

9.

Meddelelser kl. 15.40 til 15.55
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 08 august 2020_Nyhedsbrev fra Arts Studier
9.4
9.5

Meddelelser fra Uddannelsesnævnene
Meddelelser til og fra VEST

10. Evt. kl. 15.55 til 16
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