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Møde den: 30. oktober 2019 
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IKK Studienævnsmøde 
 
 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden kl. 13 til 13.05 

2. Opfølgning på referat kl. 13.05 til 13.10 

3. Indkomne sager kl. 13.10 til 13.15 

4. Evaluering af studiestart 2019 (drøftelsespunkt) kl. 13.15 til 
14.00 

5. Kvalitetssikring – Evalueringsrapporter foråret 2019 
(drøftelses- og beslutningspunkt) kl. 14.15 til 15.05 

6. Foreløbig mødeplan for studienævnsmøder 2020 
(beslutningspunkt) kl. 15.05 til 15.10 

7. Godkendelse af undervisnings- og eksamensplanlægningen for 
forår og sommer 2020 (beslutningspunkt) kl. 15.10 til 15.20 

7.1 Indstilling fra uddannelsesnævnene 
7.2 Studienævnets godkendelse af undervisnings- og eksamensplaner for 
forår og sommer 2020 

8. Potentielle emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 15.20 til 
15.30 

9. Meddelelser kl. 15.30 til 15.45 
9.1 Meddelelser til og fra Studieleder 

9.1.1 IV-fag evaluering og næste runde 
9.2 Meddelelser til og fra Studienævnsforperson og -næstforperson 
9.3 Meddelelser fra SNUK 

9.3.1 Orientering om proces for studieordningsændringer 
9.3.2 Nyhedsbrev fra Arts Studier 

9.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 
9.5 Meddelelser til og fra VEST 

10. Evt. kl. 15.45 til 16 
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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 13.10 
Studienævnet følger op på referatet fra seneste møde 
 
Bilag 2.1 Referat studienævnsmøde den 25. september 2019 (godkendt 9. oktober 
2019). 
 
3. Indkomne sager kl. 13.10 til 13.15  
Der er ikke sager til behandling. 
 
4. Evaluering af studiestart 2019 (drøftelsespunkt) kl. 13.15 til 14.00 
På baggrund af evalueringsrapporter for studiestarten 2019 (se alle IKKs introuge-
programmer i bilag) drøfter studienævnet de forskellige måder at implementere in-
trougen på, herunder erfaringer om balancen mellem det sociale og det faglige.  
 
Formålet med drøftelsen er at diskutere hvordan introuger bliver konceptualiseret og 
udført rundt omkring på instituttet, mhp at diskutere formål og erfaringer med første 
uge på universitetet og at videregive input til relevante aktører ved studiestarten 
2020. Der fokuseres i drøftelsen på bilag 4.2. 
 
Bilag 4.1 Evaluering af studiestarten 2019 ARTS IKK 
Bilag 4.2 Studiestartsprogrammer IKK 2019 
 
Pause 14.00 til 14.15 
 
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=198434
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5. Kvalitetssikring – Evalueringsrapporter foråret 2019 (drøftelses- og 
beslutningspunkt) kl. 14.15 til 15.05 

Studienævnet behandler og indstiller afdelingsledernes evalueringsrapporter for for-
året 2019 til godkendelse.  
 
Studienævnet får en kort orientering om retningslinjerne for uddannelsesevaluering 
v/ forpersonen og drøfter herefter resultater af de fælles, tværgående AU og SN 
spørgsmål ved undervisningsevaluering på hele IKK.  
 
De fælles, tværgående spørgsmål, der er obligatoriske, bestod i foråret 2019 af 1 
spørgsmål, der var fælles for hele Aarhus Universitet, og 2 spørgsmål, som studie-
nævnet havde udvalgt.  
 
Bilag 5.1 viser resultatet af evalueringen vedr. disse spørgsmål og fremlægges i studie-
nævnet til drøftelse. 
 
Evalueringsrapporterne er udarbejdet på baggrund af de skriftlige notater, som un-
derviser og studerende indsender om resultatet af kursusevalueringerne.  
 
Studienævnet drøfter evalueringsrapporterne i de grupper, der har spejllæst hinan-
dens evalueringsrapporter jfr. bilag 5.2. 

Formålet med gruppedrøftelserne er at diskutere kvalitetsudviklingen, som den fore-
går i evalueringsrapporterne, udtrykt gennem spørgsmålene nedenfor:  

Formel godkendelse:  
1. Tyder rapporterne på, at IKKs evalueringspolitik er overholdt?  
2. Kan de indstilles til godkendelse?  

 
Erfaringsopsamling om fokusområder og problematikker:  

3. Tyder rapporterne på, at der er fokus på kvalitetsarbejdet, særligt ift. de nu-
værende fokusområder: koordinering af undervisning, forventningsafstem-
ning og feedback.  

4. Er der evt. andre problematikker, der med fordel kan drøftes i studienævnet? 
5. Identificering af problemstillinger, som det vil være oplagt, at afdelingen /ud-

dannelsesnævnet adresserer i handleplaner.  
 

Det anbefales, at grupperne er opmærksomme på forskelle mellem BA og KA uddan-
nelser.  
 
Bilag 5.1 Undervisningsevaluering F19 IKK SN - oversigt over resultat af fælles 
spørgsmål 
Supplerende materiale: 
Retningslinjer vedr. undervisningsevaluering på Arts (link) 

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/Undervisningsevaluering_paa_Arts.pdf
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IKK Evalueringspolitik (link) 
Bilag 5.2 Spejllæsningsgrupper evalueringsrapporter F19 
Bilag 5.3 Evalueringsrapporter IKK F2019 
 
Forslag til beslutning:   
Studienævnet indstiller de fremsendte evalueringsrapporter til godkendelse og be-
kræfter de fremtidige fokusområder.  
 
6. Foreløbig mødeplan for studienævnsmøder 2020 (beslutningspunkt) 

kl. 15.05 til 15.10 
Studienævnet drøfter den foreløbige plan for studienævnsmøder 2020. Mødeplanen 
skal bekræftes i forbindelse med konstituering af det nye nævn på mødet den 22. ja-
nuar 2020.  
 
Bilag 6.1 Foreløbig mødeplan studienævn IKK 2020 
 
7. Godkendelse af undervisnings- og eksamensplanlægningen for forår 

og sommer 2020 (beslutningspunkt) kl. 15.10 til 15.20 
 

7.1 Indstilling fra uddannelsesnævnene 
Studienævnsrepræsentanterne bekræfter, om deres Uddannelsesnævns undervis-
nings- og eksamensplanlægning for forår og sommer 2020 kan indstilles til godken-
delse.  
 
7.2 Studienævnets godkendelse af undervisnings- og eksamensplaner for forår og 

sommer 2020  
 
 
Forslag til beslutning:  
På baggrund af indstillinger fra uddannelsesnævnene godkender studienævnet un-
dervisnings- og eksamensplan for forår og sommer 2020. 
 
8. Potentielle emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 15.20 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  
 
 
 
 
 

http://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/IKK_evalueringspolitik.pdf
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9. Meddelelser kl. 15.30 til 15.45 
9.1 Meddelelser til og fra Studieleder 
9.1.1 IV-fag evaluering og næste runde  
9.2 Meddelelser til og fra Studienævnsforperson og -næstforperson 
9.3 Meddelelser fra SNUK 
9.3.1 Orientering om proces for studieordningsændringer 
Bilag 9.3.1-1 Orientering fra Arts Studier om proces for studieordningsændringer 
9.3.2 Nyhedsbrev fra Arts Studier 
Bilag 9.3.2-1 10 oktober 2019_Nyhedsbrev fra Arts Studier 
9.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 
9.5 Meddelelser til og fra VEST 
 
10. Evt. kl. 15.45 til 16 
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