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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, 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 13.10
Studienævnet følger op på referatet fra seneste møde
Bilag 2.1 Referat studienævnsmøde 30. oktober 2019 (godkendt 13. november 2019)
3. Indkomne sager kl. 13.10 til 13.50
Behandling af dispensationssager er forbeholdt studienævnsmedlemmer.
3.1 Dispensationssag om 4. prøveforsøg til specialet (beslutningspunkt)
Studienævnet bedes træffe afgørelse i en sag vedr. 4. prøveforsøg til specialet
Sagen er behandlet på Forretningsudvalgets møde 7. november 2019 og videresendes
til studienævnet med indstilling til afslag, da det vurderes, at den studerende med
henvisning til grundlaget for de tidligere dispensationer, den samlede specialeperiode
samt den tid, den studerende har brugt på kandidatuddannelsen i øvrigt, er kompenseret for sit usædvanlige forhold.
Studienævnets medlemmer bedes læse sagens/sagernes tilsendte bilag grundigt inden mødet.
Bilag 3.1.1 Sagsfremstilling vedr. dispensationssag om 4. prøveforsøg til specialet
Bilag 3.1.2 Bilag til sagsfremstilling vedr. dispensationssag om 4. prøveforsøg til specialet
Pause kl. 13.50 til 14.05
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4. Studieordninger (beslutningspunkt) kl. 14.05 til 15.35
Studienævnet arbejder med nye studieordninger til ikrafttrædelse 1.9.2020.
Behandlingen af nye studieordninger foregår ved spejllæsning i grupper, der hver læser et antal studieordninger. Der gennemføres først et gruppearbejde for tilvalgene
og derefter for de øvrige studieordninger.
4.1
4.2

Behandling af studieordninger for nye BA-tilvalg kl. 14.05 til 14.45 og opsamling til kl. 14.55
Behandling af studieordninger for BA og KA uddannelser kl. 14.55 til 15.25 og
opsamling til kl. 15.35

Studienævnets medlemmer skal i gruppearbejdet forholde sig til ”Studienævnsspalten” i ”Indstillingsskema SN IKS, IKK, TEO”. På baggrund af svarene på spørgsmålene vurderer studienævnet, om studieordningerne kan indstilles til godkendelse.
Derudover indeholder gruppearbejdet mulighed for erfaringsudveksling.
Nedenfor er spørgsmålene herfra 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, faglige indhold og relevans?
• Giver kompetenceprofilen i ”om uddannelsen” et klart billede af opnåede
kompetencer?
• Indeholder uddannelsen en variation i prøveformer, herunder både mundtlige og skriftlige prøver? (Se ”studieoversigten”).
• Er uddannelsens struktur, prøver og omprøver med til at sikre studiefremdrift, sammenhæng og progression? (Se ”studieoversigten”).
• Evt. hvordan vurderes uddannelsen at tage imod og fastholde nye studerende?
• 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 4.1 og bilag 4.1.1 og 4.2.1 viser spejllæsningsgrupperne, og hvilke studieordninger, der behandles i grupperne. SNUK-medarbejderne Maja Sloth Thuborg, Birgitte Svenstrup Klostergaard, Lykke Kjerrumgaard Schelde, Camilla Mark Thygesen, Christian Hansen og Mette Olesen faciliterer
behandlingen i grupperne og noterer gruppens feedback i indstillingsskemaerne. Bilag 4.1-2 er Uddrag af ”Dogme 18”.
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Efter hvert gruppearbejde opsamles der i forhold til en formel del og i forhold til erfaringsudveksling.
Formel del, hvor studienævnet beslutter, om:
1= Studieordningen godkendes som den foreligger og indstilles dermed til dekanens
godkendelse.
2 = Studieordningen godkendes med krav om mindre ændringer (kræver ikke ny behandling i SN) og indstilles dermed til dekanens godkendelse.
3 = Studieordningen kræves revideret af UN og behandles igen på næste SN-møde.
4 = Studieordningen afvises og behandles igen på næste SN-møde.
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 4.1 Indstillingsskema SN IKS, IKK TEO
Bilag 4.1.1 Spejllæsningsgrupper behandling af BA tilvalg IKK 2020
Bilag 4.1.2 Uddrag af Dogme18-et nyt tilvalgsparadigme august 2018
Bilag 4.1.3 Contemporary communication in English
Bilag 4.1.4 Begivenhedskultur
Bilag 4.1.5 Cultural and creative industries
Bilag 4.1.6 Journalistisk formidling
Bilag 4.1.7 Cultural Data Science
Bilag 4.1.8 Critical data studies
Bilag 4.1.9 Social minds
Bilag 4.1.10 Humanistiske konfliktstudier
Bilag 4.1.11 Museologi: kuratering og kulturarv
Bilag 4.1.12 Kreativ og professionel skrivning
Bilag 4.2.1 Spejllæsningsgrupper behandling af studieordninger BA og KA IKK 2020
Bilag 4.2.2 Kognitionsvidenskab
Bilag 4.2.3 Kognitiv semiotik
Bilag 4.2.4 Lingvistik
Bilag 4.2.5 Journalism, Media and Globalisation (Erasmus Mundus)
Bilag 4.2.6 Oplevelsesøkonomi
Bilag 4.2.7 Erhvervssprog og international erhvervskommunikation engelsk, fransk,
spansk, tysk (CLM)
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5.

Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. behandling af undervisningsevalueringer (beslutningspunkt) kl. 15.35 til 15.45
Studienævnet besluttede på mødet i oktober, at Lone Kofoed Hansen må undersøge
mulighederne for at overholde kvalitetssikringsprocedurerne gennem andre procedurer. Det blev også besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal forsøge at finde en
ny måde at behandle undervisningsevalueringer systematisk på.
Forslag til beslutning:
Nedsættelse af en arbejdsgruppe vedr. behandling af undervisningsevalueringer
6. Potentielle emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 15.45 til 15.50
Med baggrund i udfordringer, drøftelser, temaer som Uddannelsesnævnene samt SNmedlemmerne er stødt på, diskuterer SN listen over potentielle forslag til studienævnsmødedagsordnerne, således at emnerne kan prioriteres på fremtidige studienævnsmøder.
Bilag 6.1 SN-potentielle-emner-liste rev. 5.11 2019
7. Meddelelser kl. 15.50 til 15.55
7.1 Meddelelser til og fra Studieleder
7.2 Meddelelser til og fra Studienævnsforperson og -næstforperson
7.3 Meddelelser fra SNUK
7.3.1 Nyhedsbrev fra Arts Studier
Bilag 7.3.1-1 11 november 2019_Nyhedsbrev fra Arts Studier
7.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene
7.5 Meddelelser til og fra VEST
8.

Evt. kl. 15.55 til 16
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