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AARHUS 
UNIVERSITET 
 

Møde den: 28. oktober 2020 kl. 13 til 16 
Mødet afholdes via zoom https://aarhusuniversity.zoom.us/j/69727668844 
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 (beslutningspunkt) kl. 13.15 til 14.15 
3.1 Dispensationssag om 4. prøveforsøg til specialet 
3.2 Dispensationssag om udsættelse af beståelseskravet for et 
førsteårsprøvefag samt et 5. prøveforsøg i samme fag. 

4. Coronasituationen (drøftelsespunkt) kl. 14.20 til 14.40 

5. Kvalitetssikring – Evalueringsrapporter foråret 2020 
(drøftelses- og beslutningspunkt) kl. 14.40 til 15.05 

6. Obligatoriske SN-spørgsmål til undervisningsevaluering 
(beslutningspunkt) kl. 15.15 til 15.25 

7. Behandling af nødstudieordninger for IKK vintereksamen 
2020/2021 (beslutningspunkt) kl. 15.25 til 15.35 

8. Foreløbig mødeplan for studienævnsmøder 2021 
(beslutningspunkt) kl. 15.35 til 15.40 

9. Mulige emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 15.40 til 15.45 

10. Meddelelser kl. 15.45 til 15.55 
10.1 Meddelelser til og fra Studieleder 
10.2 Meddelelser til og fra Studienævnsforperson og -næstforperson 
10.3 Meddelelser fra SNUK 

10.3.1 Nyhedsbrev fra Arts studier 
10.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 
10.5 Meddelelser til og fra VEST 

11. Evt. kl. 15.55 til 16 
 

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/69727668844
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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 fra studienævnsmøde 30. september 2020 
 
3. Indkomne sager (beslutningspunkt) kl. 13.15 til 14.15 
Behandling af dispensationssager er forbeholdt studienævnsmedlemmer. 
3.1 Dispensationssag om 4. prøveforsøg til specialet 
 
Studienævnet bedes træffe afgørelse i en sag vedr. 4. prøveforsøg til specialet.  
Sagen er behandlet på forretningsudvalgsmøde den 8. september 2020 og er indstil-
let til afslag idet det vurderes, at der ikke ses at være dokumentation for nye usæd-
vanlige forhold, og det vurderes, at den studerende allerede er kompenseret for sin 
sygdom. Den studerende sendte efterfølgende ny dokumentation ind, hvorfor sagen 
blev behandlet på FU igen d. 28. september. De nye oplysninger gav ikke anledning 
til at ændre FU’s indstilling fra d. 8. september. 
 
Studienævnets medlemmer bedes læse sagens 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 spe-
cialet 
 
 
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209940
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209940
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3.2 Dispensationssag om udsættelse af beståelseskravet for et førsteårsprøvefag 
samt et 5. prøveforsøg i samme fag. 

Sagen er behandlet på forretningsudvalgsmøde den 29. 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 3.2.1 Sagsfremstilling vedr. dispensationssag om udsættelse af beståelseskravet 
for et førsteårsprøvefag samt et 5. prøveforsøg i samme fag. 
Bilag 3.2.2 Bilag til sagsfremstilling vedr. dispensationssag om udsættelse af beståel-
seskravet for et førsteårsprøvefag samt et 5. prøveforsøg i samme fag. 
 
Pause 14.15 til 14.20 
 
4. Coronasituationen (drøftelsespunkt) kl. 14.20 til 14.40 

 
5. Kvalitetssikring – Evalueringsrapporter foråret 2020 (drøftelses- og 

beslutningspunkt) kl. 14.40 til 15.05 
Studienævnet ved IKK er i gang med et forsøg på afbureaukratisering, der betyder, at 
der på baggrund af evalueringerne af forårets undervisning kun skal udarbejdes én 
rapport for hver afdeling, hvor der tidligere skulle laves en rapport for hver uddan-
nelse. Baggrunden for forsøget er at se, om et andet afrapporteringsformat ville give 
et bedre tværgående blik på de udfordringer og styrker, der er rundt omkring på IKK.  
Rapporternes overskrifter er afdelingsleders redegørelse for semesterets evaluering 
og hvilke erfaringer, spørgsmål og/eller problemer, der kan tages videre til drøftelse i 
SN. Rapporten skal desuden udarbejdes så den egner sig til offentliggørelse på insti-
tuttets hjemmeside.  
Studienævnet drøfter først resultater af de fælles, tværgående AU og SN spørgsmål 
ved undervisningsevaluering på hele IKK. De obligatoriske tværgående spørgsmål, 
bestod i foråret 2020 af 2 spørgsmål, der var fælles for hele Aarhus Universitet, og 11 
spørgsmål, som studienævnet havde udvalgt.  
Bilag 6.1 viser resultatet af evalueringen vedr. fælles spørgsmål og fremlægges i stu-
dienævnet til drøftelse. 
Studienævnet behandler dernæst afdelingsledernes evalueringsrapporter for foråret 
2020. Evalueringsrapporterne er udarbejdet på baggrund af de skriftlige notater, som 
underviser og studerende indsender om resultatet af kursusevalueringerne.  

Formålet med behandlingen i studienævnet er at diskutere kvalitetsudviklingen, som 
den foregår i evalueringsrapporterne, udtrykt gennem spørgsmålene nedenfor:  

Formel godkendelse:  
1. Tyder rapporterne på, at IKKs evalueringspolitik er overholdt og at der er fo-

kus på kvalitetsarbejdet?  
2. Kan rapporterne godkendes? 
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Forslag til beslutning:   
Studienævnet godkender evalueringsrapporterne og videresender dem til studieleder 
til brug for udarbejdelse af studieleders samlede evalueringsnotat for semestret.  
 
Erfaringsopsamling:  

3. Er der punkter fra rapporterne, der enten skal drøftes i SN ved en senere lej-
lighed, eller som skal tages videre til andre fora? 

4. I forhold til IKK SNs forsøg i forhold til afrapportering fra undervisningseva-
luering: Er den nuværende form en rigtig vej at gå? 
  

Bilag 5.1 Undervisningsevaluering F20 IKK SN - oversigt over resultat af fælles 
spørgsmål 
Supplerende materiale: 
Retningslinjer vedr. undervisningsevaluering på Arts (link) 
IKK Evalueringspolitik (link) 
Bilag 5.2 Evalueringsrapporter IKK F2020 
 
Pause 15.05 til 15.15 
 
6. Obligatoriske SN-spørgsmål til undervisningsevaluering (beslut-

ningspunkt) kl. 15.15 til 15.25 
Studienævnet tager stilling til, om de nuværende IKK SN spørgsmål skal være obliga-
toriske på SN-niveau i forbindelse med undervisningsevaluering – i foråret 2021.  
 
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 – dvs. til og med F2021, hvor SN kan 
genbesøge spørgsmålene. De har nu været obligatoriske i 3 semestre og spørgsmålet 
er, om de skal være det i 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 for F21. 
 
Bilag 6.1 IKK SN-spørgsmål til undervisningsevaluering 
 
7. Behandling af nødstudieordninger for IKK vintereksamen 2020/2021 

(beslutningspunkt) kl. 15.25 til 15.35 
Afdelingsleder og UN-forpersonskaber blev midt i september bedt om at udarbejde 
en plan for, hvordan der kan afholdes eksamen virtuelt, hvis eksamenerne ikke kan 
foregå på campus i vinteren 2020/2021.  
Fakultetets uddannelsesledelse havde inden da besluttet, at mundtlige synkrone ek-
samener som udgangspunkt skulle omlægges til zoom, hvis der blev behov for en plan 
B til vinter. Tilsvarende skulle plan B for skriftlige tilsynsprøver være de korte 
bundne hjemmeopgaver, som blev afprøvet i sommer.  

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/Undervisningsevaluering_paa_Arts.pdf
http://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/IKK_evalueringspolitik.pdf
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Afdelingsleder og UN-forpersonskab udarbejdede ud fra disse udgangspunkter samt 
erfaringer fra foråret en plan for omlægning af eksaminerne, som nu er godkendt i de 
forskellige UN og indstillet til godkendelse i studienævnet.  
Studienævnet behandler på den baggrund den samlede oversigtover omlægning af 
prøver og nødstudieordninger for IKK til vintereksamen 2020/2021. I behandlingen 
tages der udgangspunkt i den samlede oversigt - Bilag 8.1. 
 
Forslag til beslutning: 
Studienævnet godkender oversigt over omlægning af prøver og nødstudieordninger 
for IKK til vintereksamen 2020/2021. 
 
Bilag 7.1 Samlet oversigt over omlægning af prøver V20-21 IKK 
Bilag 7.2 Nødstudieordninger IKK vintereksamen 20-21 
Bilag 7.3 Procesplan for back-up eksamensplan vinter 20-21 
 
8. Foreløbig mødeplan for studienævnsmøder 2021 (beslutningspunkt) 

kl. 15.35 til 15.40 
Studienævnet drøfter den foreløbige plan for studienævnsmøder 2021. Mødeplanen 
skal bekræftes i forbindelse med konstituering af det nye nævn på mødet den 20. ja-
nuar 2021.  
Bilag 8.1 Foreløbig mødeplan studienævn IKK 2021 
 
9. Mulige emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 15.40 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. 
 
Bilag 9.1 IKK SN Mulige emner  
 
10. Meddelelser kl. 15.45 til 15.55 
10.1 Meddelelser til og fra Studieleder 
10.2 Meddelelser til og fra Studienævnsforperson og -næstforperson 
10.3 Meddelelser fra SNUK 
10.3.1 Nyhedsbrev fra Arts studier 
Bilag 10.3.1-1 10 oktober 2020_Nyhedsbrev fra Arts studier 
10.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 
10.5 Meddelelser til og fra VEST 
 
11. Evt. kl. 15.55 til 16 
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