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Møde den: 27. maj 2020 kl. 13 til 16 
Mødet afholdes via zoom 
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 førsteårsprøvekravet i et 10 ECTS 
fag og et 4. prøveforsøg i samme fag 

4. Coronasituationen og IKK kl. 13.55 til 14.45 
4.1 De studerende har ordet kl. 13.55 til 14.05 
4.2 Fra forpersonen om Coronasituationen – hvad har SN været 
involveret i siden sidst. kl. 14.05 til 14.20 
4.3 Nyt om næste semester kl. 14.20 til 14.30 
4.4 Anden erfaringsopsamling/bemærkninger om Coronasituationen kl. 
14.30 til 14.45 

5. Obligatoriske SN-spørgsmål til undervisningsevaluering 
(beslutningspunkt) kl. 14.50 til 15.15 

6. Nye studieordninger 2021 (orienteringspunkt) kl. 15.15 til 15.20 

7. Efterårets valg til SN (orienteringspunkt) kl. 15.20 til 15.25 

8. Potentielle emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 15.25 til 
15.30 

9. Meddelelser kl. 15.30 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. Opfølgning på referat kl. 13.05 til 13.15 
Studienævnet følger op på referatet fra seneste møde 
 
Bilag 2.1 Referat studienævnsmøde IKK 29. april 2020 
 
3. Indkomne sager kl. 13.15 til 13.45 
Behandling af dispensationssager er forbeholdt studienævnsmedlemmer. 
 
3.1 Dispensationssag om udsættelse af førsteårsprøvekravet i et 10 ECTS fag og et 

4. prøveforsøg i samme fag 
 
Studienævnet bedes træffe afgørelse i en sag om udsættelse af førsteårsprøvekravet i 
et 10 ECTS fag og et 4. prøveforsøg i samme fag. Sagen er behandlet på forretnings-
udvalgsmøde den 28. april 2020 og er indstillet til afslag idet det vurderes, at der ikke 
ses at være en direkte sammenhæng mellem det dokumenterede usædvanlige forhold 
og det, der søges om.  
 
Studienævnets medlemmer bedes læse sagens tilsendte bilag grundigt inden mødet. 
 
Bilag 3.1.1 Sagsfremstilling vedr. dispensationssag om udsættelse af førsteårsprøve-
kravet og 4. prøveforsøg 
Bilag 3.1.2 Bilag til sagsfremstilling vedr. dispensationssag om udsættelse af første-
årsprøvekravet og 4. prøveforsøg 
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209940
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209940
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Pause 13.45 til 13.55 
 
4. Coronasituationen og IKK kl. 13.55 til 14.45 
4.1 De studerende har ordet kl. 13.55 til 14.05 
 
4.2 Fra forpersonen om Coronasituationen – hvad har SN været involveret i siden 

sidst. kl. 14.05 til 14.20 
 
4.3 Nyt om næste semester kl. 14.20 til 14.30  
 
4.4 Anden erfaringsopsamling/bemærkninger om Coronasituationen kl. 14.30 til 

14.45 
 
Pause 14.45 til 14.50 
 
5. Obligatoriske SN-spørgsmål til undervisningsevaluering (beslut-

ningspunkt) kl. 14.50 til 15.15 
Studienævnet tager stilling til, om de nuværende IKK SN spørgsmål skal være obliga-
toriske på SN-niveau i forbindelse med undervisningsevaluering – i efteråret 2020 og 
frem.  
De nuværende IKK SN-spørgsmål blev udarbejdet og vedtaget af SN i F19 og er gæl-
dende for en periode på fire semestre fra E19. De har nu været obligatoriske i 2 seme-
stre og spørgsmålet er, om de skal være det i E20 og evt. F21. Hvad er erfaringerne fra 
UN’erne? 
 
Forslag til beslutning: 
SN beslutter, om perioden med de nuværende IKK SN-spørgsmål til undervisnings-
evaluering skal forlænges og for hvilken periode. 
 
Bilag 5.1 IKK SN-spørgsmål til undervisningsevaluering_270619 
Bilag 5.2 Undervisningsevaluering E19 IKK SN - oversigt over resultat af fælles 
spørgsmål  
 
6. Nye studieordninger 2021 (orienteringspunkt) kl. 15.15 til 15.20 
Studienævnet orienteres om nye studieordninger, der er igangsat til ikrafttrædelse 
1.9.2021 og får fra dekanat og institutledelse eventuel ny information om overord-
nede rammer og tiltag vedr. studieordninger.  
 
Bilag 6.1 Studieordninger 2021 IKK 
Bilag 6.2 Overordnet procesplan studieordninger Arts 
 
7. Efterårets valg til SN (orienteringspunkt) kl. 15.20 til 15.25 
Hele SN er på valg til efteråret og processen skal forberedes, så den kører bedre end 
tidligere. Forperson Lone Koefoed Hansen orienterer om dette.  
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8. Potentielle emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 15.25 til 15.30  
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 rev. 1.april 2020  
 
9. Meddelelser kl. 15.30 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 05 maj 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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