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AARHUS 
UNIVERSITET 
 

Møde den: 29. april 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 og skriftlig behandling af 
nødstudieordninger kl. 13.05 til 13.15 

3. Indkomne sager 

4. Coronasituationen og IKK SN kl. 13.15 til 13.55 
4.1 Mulighed for opsamling og evaluering på nødundervisning i forhold 
til fremtidig inddragelse af digitale teknologier i undervisningen 
4.2 Kigge fremad mod E20, herunder studiestart, ift. scenarier for 
hvordan undervisning vil kunne håndteres ifald der ikke åbnes fuldt op efter 
sommerperioden. Hvad ser vi af problemer og muligheder? 

5. Institut- og fakultetsstrategier (drøftelsespunkt og 
beslutningspunkt) kl. 14 til 14.30 

6. Præcisering af prøvebeskrivelse på Humanistisk innovation 
(orienteringspunkt) kl. 14.30 til 14.35 

7. Plan for tilrettelæggelse af undervisning og eksamen kl. 14.35 til 
14.45 

8. Potentielle emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 14.45 til 
14.50 

9. Praksis for udsættelse af specialeaflevering pga. faglige forhold 
ifm. Covid-19 (beslutningspunkt) kl. 14.50 til 15.05 

10. Meddelelser kl. 15.05 til 15.20 
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. 15.20 til 15.25 
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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 og skriftlig behandling af nødstudieordninger 

kl. 13.05 til 13.15 
Studienævnet følger op på referatet fra mødet den 1. april 2020 og på den skriftlige 
behandling af nødstudieordninger – evt. med henblik på at sende kommentarer til 
prodekanen for uddannelse.  
 
Bilag 2.1 Referat studienævnsmøde den 1. april 2020 
 
3. Indkomne sager 
Der er p.t. ikke indkommet dispensationssager til behandling. 
 
4. Coronasituationen og IKK SN kl. 13.15 til 13.55 
4.1 Mulighed for opsamling og evaluering på nødundervisning i forhold til fremti-

dig inddragelse af digitale teknologier i undervisningen 
4.2 Kigge fremad mod E20, herunder studiestart, ift. scenarier for hvordan under-

visning vil kunne håndteres ifald der ikke åbnes fuldt op efter sommerperioden. 
Hvad ser vi af problemer og muligheder? 

 
Pause 13.55 til 14 
 
 
 
 
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209940
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209940
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5. Institut- og fakultetsstrategier (drøftelsespunkt og beslutningspunkt) 
kl. 14 til 14.30 

Studienævnet får mulighed for at kommentere udkast til institut- og fakultetsstrate-
gier, der er i høring fra den 6. april 2020 til den 11. maj 2020. Høringen i SN retter 
sig i høj grad mod de studerende, da VIP medlemmer kan udtrykke sig i andre fora 
også. 
 
 
Bilag 5.1 IKK_strategi_2020-2025_-_høringsudkast 
Bilag 5.2 Arts_Strategi_20-25_hoering 
 
Se også denne side: https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/aktuelt/single-ny-
hed/artikel/hoering-af-fakultets-og-institutstrategier/ 
 
Forslag til beslutning: 
Studienævnet kommenterer institut- og fakultetsstrategier 
 
6. Præcisering af prøvebeskrivelse på Humanistisk innovation (oriente-

ringspunkt) kl. 14.30 til 14.35 
Efter 1. gennemløb af det nye profilfag Humanistisk innovation, er der opstået nogle 
tvivlsspørgsmål både fra undervisere og studerende, som har givet anledning til mindre 
præciseringer i forhold til omfanget af eksamen og individuel/gruppe aflevering.  
Den oprindelige prøvebeskrivelse til tilgås her: https://kursuskata-
log.au.dk/da/course/94515/Humanistisk-innovation  
 
Bilag 6.1 Præciseret prøvebeskrivelse Humanistisk innovation 2020 
 
7. Plan for tilrettelæggelse af undervisning og eksamen kl. 14.35 til 

14.45 
Studienævnet følger op på behandlingen af dokumentet Plan for tilrettelæggelse af 
undervisning og eksamen på SN-mødet den 1.4.2020 og efterfølgende. 
 
8. Potentielle emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 14.45 til 14.50 
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 
 
 
 
 
 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/aktuelt/single-nyhed/artikel/hoering-af-fakultets-og-institutstrategier/
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/aktuelt/single-nyhed/artikel/hoering-af-fakultets-og-institutstrategier/
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/94515/Humanistisk-innovation
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/94515/Humanistisk-innovation
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9. Praksis for udsættelse af specialeaflevering pga. faglige forhold ifm. 
Covid-19 (beslutningspunkt) kl. 14.50 til 15.05 

Den fysiske nedlukning af landet har medført, at mange specialeskrivere er kommet i 
vanskeligheder, da bl.a. fysisk adgang til materiale på biblioteker og indsamling af 
empirisk materiale er blevet vanskelig- eller umuliggjort. For at undgå at FU drukner 
i ansøgninger om fristudsættelse af speciale pga. faglige forhold, og for at sikre, at de 
studerende kan få svar inden for en rimelig frist, har Arts Studier foreslået en praksis 
i forhold til udsættelse af specialeaflevering, som har været behandlet i forretningsud-
valgene, og som nu indstilles til godkendelse i studienævnet.   
 
Forslag til beslutning: 
Studienævnet godkender den foreslåede praksis vedr. udsættelse af specialeaflevering 
pga. faglige forhold. 
 
Bilag 9.1 FU’s indstilling af praksis for udsættelse af specialeaflevering p.g.a. faglige 
forhold i forbindelse med Covid-19 
 
10. Meddelelser kl. 15.05 til 15.20 
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 04 april 2020_Nyhedsbrev fra Arts Studier 
  
10.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 
10.5 Meddelelser til og fra VEST 
 
11. Evt. kl. 15.20 til 15.25 
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