AARHUS
UNIVERSITET

Møde den: 30. september 2020 kl. 13 til 16
Mødet afholdes via zoom
IKK Studienævnsmøde
Link til mødet: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/68969060551

1.

Godkendelse af dagsorden kl. 13 til 13.05

2.

Opfølgning på referat kl. 13.05 til 13.15

Dagsorden

3.

Indkomne sager (beslutningspunkt) kl. 13.15 til 13.55
3.1 Dispensationssag om 7. prøveforsøg til bachelorprojekt og en
udsættelse af max studietid

4.

Studieordninger: Studieoversigter og Om uddannelsen
(orienteringspunkt) kl. 14.05 til 14.30

5.

Summer University Udbud 2021 (beslutningspunkt) kl. 14.30 til
14.40

Ref : Meol

6.

Coronasituationen (drøftelsespunkt) kl. 14.50 til 15.10
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7.

Valg på AU (drøftelsespunkt) kl. 15.10 til 15.20

8.

Mulige emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 15.20 til 15.30

9.

Meddelelser kl. 15.30 til 15.55
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 og orientering om ændringer i
studieordninger pr. 1.9.2020
9.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene
9.5 Meddelelser til og fra VEST

10. Evt. kl. 15.55 til 16

Studienævnsbetjening og
uddannelseskvalitet (SNUK)
Aarhus Universitet
Tåsingegade 3
8000 Aarhus C
Tlf.: +4587150000

Tlf.: +45 8715 0000
Studiecenter.arts.aarhus@au.dk
www.au.

Studienævnsbetjening og
uddannelseskvalitet (SNUK)
Dato : 23. september
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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, 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 13.15
Studienævnet følger op på referatet fra seneste møde
Bilag 2.1 Referat fra studienævnsmøde den 26. august 2020
3. Indkomne sager (beslutningspunkt) kl. 13.15 til 13.55
Behandling af dispensationssager er forbeholdt studienævnsmedlemmer.
3.1

Dispensationssag om 7. prøveforsøg til bachelorprojekt og en udsættelse af max
studietid
Studienævnet bedes træffe afgørelse i en sag vedr. 7. prøveforsøg til et bachelorprojekt og en udsættelse af den maksimale studietid.
Sagen er behandlet på forretningsudvalgsmøde den 1. september 2020 og er indstillet
til afslag, da der ikke ses at være dokumentation for nye usædvanlige forhold, som
den studerende ikke er kompenseret for ved tildelingen af 4.,5., og 6. prøveforsøg.
Studienævnets medlemmer bedes læse sagens tilsendte bilag grundigt inden mødet.
Bilag 3.1.1 Sagsfremstilling vedr. dispensationssag om 7. prøveforsøg til et bachelorprojekt og en udsættelse af den maksimale studietid.
Bilag 3.1.2 Bilag til sagsfremstilling vedr. dispensationssag om 7. prøveforsøg til et bachelorprojekt og en udsættelse af den maksimale studietid.
Studienævnets medlemmer bedes læse sagsfremstilling og bilag grundigt inden mødet.
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Pause 13.55 til 14.05
4.

Studieordninger: Studieoversigter og Om uddannelsen (orienteringspunkt) kl. 14.05 til 14.30
Studienævnet får til orientering studieoversigter og Om uddannelsen for studieordninger, der er under udarbejdelse.
Bilag 4.1 Oversigt nye studieordninger IKK 2021
Bilag 4.2 Studieoversigter og Om uddannelsen for nye studieordninger IKK 2021
5. Summer University Udbud 2021 (beslutningspunkt) kl. 14.30 til 14.40
Studienævnet tager stilling til Summer University udbud 2021.
Forslag til beslutning:
Studienævnet godkender Summer University udbud 2021.
Tidligere godkendte og udbudte fag er markeret i oversigten.
Bilag 5.1 IKK forslag til Summer University 2021 oversigt
Bilag 5.2 Summer University Fagbeskrivelser IKK 2021
Bilag 5.3 Retningslinjer for udbud af AU Summer University ved IKK 2019
Pause 14.40 til 14.50
6.

Coronasituationen (drøftelsespunkt) kl. 14.50 til 15.10

7. Valg på AU (drøftelsespunkt) kl. 15.10 til 15.20
Studienævnet (SN) får orientering om valg på AU i efteråret 2020.
SN drøfter, hvad der evt. bør sættes i gang ift. rekruttering blandt VIP og studerende
og gør status på rekrutteringen til valget og ansvarlige for opstilling af undervisere og
studerende.
8. Mulige emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 15.20 til 15.30
Med baggrund i udfordringer, drøftelser, temaer som Uddannelsesnævnene samt SNmedlemmerne er stødt på, diskuterer SN listen over mulige forslag til studienævnsmødedagsordnerne, således at emnerne kan prioriteres på fremtidige studienævnsmøder.
Bilag 8.1 IKK SN Mulige emner rev. 26. august 2020.
På bilaget er alle punkter, der er mere end et år gamle, markeret til sletning. Punkterne fjernes, hvis der ikke senest på studienævnsmødet er SN-repræsentanter, der vil
påtage sig at lave oplæg til senere drøftelse.
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9. Meddelelser kl. 15.30 til 15.55
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 og orientering om ændringer i studieordninger
pr. 1.9.2020
Bilag 9.3.1-1 09 september 2020_Nyhedsbrev fra Arts studier
9.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene
9.5 Meddelelser til og fra VEST
10. Evt. kl. 15.55 til 16
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