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Møde den: 26. februar 2020 kl. 13 til 16 
Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken 
IKK Studienævnsmøde 
 
 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden kl. 13 til 13.05 

2. Konstituering af nyt studienævn (beslutningspunkt) kl. 13.05 til 
13.15 

2.1 Valg af næstforperson blandt studerende medlemmer 

3. Opfølgning på referat kl. 13.15 til 13.30 

4. Indkomne sager 

5. Introduktion for det nye studienævn kl. 13.30 til 14 

6. Orientering om studieordninger og studieordningsændringer 
efter behandling i dekanatet kl. 14.10 til 14.40 

6.1 Orientering om nye studieordninger 2020 efter behandling i 
dekanatet 
6.2 Orientering om studieordningsændringer 2020 efter behandling i 
dekanatet 

7. Status fra arbejdsgruppe vedr. behandling af 
undervisningsevalueringer kl. 14.40 til 15.10 

8. Potentielle emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 15.10 til 
15.20 

9. Meddelelser kl. 15.20 til 15.40 
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. 15.40 til 15.45 
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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. Konstituering af nyt studienævn (beslutningspunkt) kl. 13.05 til 13.15 
2.1 Valg af næstforperson blandt studerende medlemmer 
 
3. Opfølgning på referat kl. 13.15 til 13.30 
Studienævnet følger op på referatet fra seneste møde den 22. januar 2020 (godkendt 
4. februar 2020). 
 
Bilag 3.1 Referat fra studienævnsmøde 22. januar 2020  
 
4. Indkomne sager 
Behandling af dispensationssager er forbeholdt studienævnsmedlemmer. 
Der er ikke indkommet sager til behandling. 
 
5. Introduktion for det nye studienævn kl. 13.30 til 14 
Medarbejdere fra Studienævnsbetjening og uddannelseskvalitet (SNUK) – Maja Sloth 
Thuborg, Mia Larsen og Mette Olesen - fremlægger introduktion for det nye studie-
nævn.  
 
Introduktionsmaterialet er tilgængeligt i studienævnsmappen.  
 
Pause kl. 14 til 14.10 
 
 
 
 
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209940
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209940
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6. Orientering om studieordninger og studieordningsændringer efter 

behandling i dekanatet kl. 14.10 til 14.40 
SN orienteres om studieordninger og studieordningsændringer 2020 efter behand-
ling i dekanatet herunder om den proces, som de har været igennem siden de blev 
indstillet til godkendelse i SN. 
 
6.1 Orientering om nye studieordninger 2020 efter behandling i dekanatet 
Prodekanen for uddannelse har behandlet nye studieordninger til ikrafttrædelse 1. 
september 2020. Alle studieordninger blev godkendt og prodekanen roste det store 
arbejde, der er lavet i forbindelse med udviklingen af studieordningerne.  
 
Der var derudover i forbindelse med behandlingen 2 overordnede bemærkninger til 
studieordningerne: 
 
Prøvebeskrivelsen for portfolio: 
I forbindelse med behandlingen i dekanatet blev det klart, at standardprøvebeskrivel-
sen for portfolio har været kilde til forvirring blandt studerende og undervisere. Arts 
studier har i samarbejde med CUDIM igangsat et arbejde med at undersøge, hvordan 
studieordningsteksten kan blive skarpere ift. at beskrive de didaktiske og faglige in-
tentioner med prøveformen. Da dette er en længere proces, hvor SNUK også ønsker 
at inddrage inspiration fra VIP, vil der i første omgang blive indført enkelte sproglige 
præciseringer i standardbeskrivelsen af portfolio-prøveformen i 2020-studieordnin-
gerne, i forsøget på at mindske forvirringen her. Arbejdsgrupperne får mulighed for 
at gennemse de justerede formuleringer ifm. korrekturlæsningen af studieordningen.  
 
Faglige mål: 
Der var i forbindelse med behandlingen i dekanatet gav prodekanen udtryk for, at 
flertallet af de faglige mål er fine og klart formuleret. Dog blev det bemærket, at der er 
enkelte steder, hvor der er videns-mål, der indledes med ”demonstrere eller vise for-
ståelse/viden/indsigt”, og at disse faglige mål fremstår mere uklare i forhold til det 
taksonomiske niveau end de øvrige faglige mål. Det er derfor mindre klart, hvad der 
konkret forventes af de studerende til eksamen. Der kan være tale om 1) et basalt ni-
veau hvor de studerende fx skal beskrive og redegøre for (…). 2) Et lidt mere avance-
ret, hvor de studerende skal kunne udfolde begreber/teori/metode, fx forklare…, dis-
kutere…, sammenligne…, relatere til… . Eller 3) et meget avanceret niveau, hvor de 
studerende fx skal kunne kombinere begreber eller udvikle nye indsiger. 
Dekanatet ønsker fremadrettet, at der arbejdes videre med dette.  
 
Bilag 6.1.1: Indstillingsskemaer vedr. nye studieordninger 2020 efter behandling i de-
kanatet.  
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6.2 Orientering om studieordningsændringer 2020 efter behandling i dekanatet  
Prodekanen for uddannelse har behandlet de indkomne forslag til studieordningsæn-
dringer fra både IKS, IKK og DPU. Jf. retningslinjer fra uddannelseseftersynet er 
mindre ændringer i studieordninger, der har haft et fuldt gennemløb, blevet god-
kendt.  
 
Med et fuldt gennemløb forstås, at man efter gennemløb af alle studieordningens fag 
kan begynde at arbejde med forslag til ændringer, som vil kunne træde i kraft 01.09. 
året efter. På den måde inddrages alle de erfaringer, man har fået med studieordnin-
gen. 
 
De indstillede forslag til ændringer i studieordninger, som ikke har haft et fuldt gen-
nemløb, kan som udgangspunkt ikke godkendes jf. retningslinjer i uddannelsesefter-
synet. Enkelte undtagelser fra denne regel er givet af hensyn til de studerendes rets-
sikkerhed, hvis der fx har været tale om inkonsistens i studieordningen, mangelfuldt 
bedømmelsesgrundlag eller konsekvensrettelser på tværs af studieordninger.  
Enkelte ændringsforslag var ikke færdig udarbejdet eller godkendt af studienævnet og 
er derfor ikke blevet godkendt.  
 
På baggrund af dette har de enkelte UN fået afgørelsen af de konkrete ændringsfor-
slag.  
 
Bilag 6.2.1 Oversigt over studieordningsændringer efter behandling i dekanatet 
Bilag 6.2.2 Orientering fra Arts Studier om studienævnsændringer – fra studienævns-
møde 30. oktober 2019 
 
7. Status fra arbejdsgruppe vedr. behandling af undervisningsevalue-

ringer kl. 14.40 til 15.10 
Studienævnet besluttede til mødet i oktober 2019 at se nærmere på IKKs evaluerings-
politik, herunder især SNs løbende arbejde med kursusevalueringerne og evalue-
ringsnotaterne fra afdelingslederne. Arbejdsgruppen orienterer om status. 
 
Bilag 7.1 nyEvalueringsprocedureSN-200217-LKH2  
 
8. Potentielle emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 15.10 til 15.20 
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 8.1 SN-potentielle-emner-liste  
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9. Meddelelser kl. 15.20 til 15.40 
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 02 februar 2020_Nyhedsbrev fra Arts Studier 
 
9.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 
9.5 Meddelelser til og fra VEST 
 
10. Evt. kl. 15.40 til 15.45 
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