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Observatører: Liselotte Malmgart (studieleder), Terkel Rørkær Sigh (uddannelseskonsulent), Asbjørn Lauridsen (studenterstudievejleder), Kristine Ørnsholt (afdelingskoordinator), Trine Bjerregaard Andersen (SN-sekretær)

1.

Godkendelse af dagsorden
SN godkendte dagsordenen til dagens møde.

2.

Opfølgning på godkendt referat
Der var ingen punkter, der skulle følges op på.

3. Orienteringspunkter
3.1 Orientering v/ studienævnsformanden
Ulrik Nissen (UN) orienterede:
- Der er pga. coronasituationen taget beslutning om, at undervisning er online til og med marts måned (med få undtagelser).
- Vintereksaminerne er blevet afholdt online.
- FU har netop drøftet et forslag til et notat fra SNUK vedr. praksis for udsættelse af afleveringsfristen for specialer pga. børnepasning/hjemmeskoling. UN redegjorde for de væsentligste pointer i notatet (som SN havde
fået udleveret inden mødet).
FU’s indstilling var, at SN tilslutter sig praksis i notatet. SN havde ikke
yderligere at bemærke og tilsluttede sig FU’s indstilling.
- Der er et nyt LMS på vej, som hedder Brightspace (skal erstatte Blackboard). Brightspace rulles fuldt ud efter sommerferien 2021.
- Det skal undersøges, om SN’s mapper fra Blackboard flyttes med over i
Brightspace. Der er ønske om, at det seneste års filer flyttes med.
Opfølgning: Trine Bjerregaard Andersen (TBA)
3.2

Meddelelser v/ studieleder
Liselotte Malmgart (LM) orienterede:
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3.3

Orientering v/ studieadministrationen
- Nyhedsbrev Arts Studier januar 2021 blev gennemgået i overskrifter.
Overskrifterne var:
o Tilstedeværelseskravet for undervisningen er fortsat ikke gældende
i F21
o Nyt skemavisningssystem fra foråret 2021 – Termtime afløser
Timeplanner
o Turnusplan for uddannelsesevalueringer på Arts 2021-2025 er opdateret
o Ny webressource om studerendes trivsel til VIP under udarbejdelse
o Brightspace afløser fra efterårssemesteret 2021 Blackboard
o Kandidatdag Online havde flere besøgende end nogensinde
o U-days foregår i 2021 online
o Udvekslingsophold i 2021-22
o Arbejdsmarkedsstatus – ny Power BI emnerapport er publiceret
o Arts CompanyDating går online i uge 8 2021
-

3.4

Vedr. Brigthspace: Der kan ikke evalueres på samme måde som i Blackboard, hvorfor vi skal have et andet system til denne opgave. Dette kan betyde, at der vil komme nogle spørgsmål og opfølgning i SN ift. evalueringsproceduren og selve evalueringsspørgsmålene.
Vedr. sommereksaminerne: AU afventer situationen til efter 1. februar,
hvorefter det forventes, at der træffes en beslutning vedr. en evt. proces for
nødstudieordninger.

Udtalelser til studerende:
Hvis studerende ønsker udtalelse for deres deltagelse i studienævnet bedes de
sende navn, fødselsdag, antal år i studienævn, evt. andre roller i forbindelse
med studienævnet (f.eks. næstformand, forretningsudvalg, etc.) til studienævnssekretær Trine Bjerregaard Andersen (trinebj@au.dk)

Nyt fra studievejlederne
- Det virker til, at der er faldet mere ro på, selvom vi er gået ind i et nyt semester. Måske skyldes dette bl.a. at AU har meldt ud, at undervisningen er online frem til udgangen af marts – den langsigtede udmelding virker til at
være tiltrængt.
- Studievejledningen arbejder på forskellige initiativer pga. coronasituationen, herunder en informationsvideo til de studerende, hvor det kommunikeres, at studievejledningen er til rådighed for dem. Derudover afholdes
der forskellige arrangementer for de studerende.
- Der er mange henvendelser vedr. §3 fra Kirkeministeriet (’præsteordningen’). Henvendelserne sendes videre til rette instans. Kirkeministeriet er
blevet gjort opmærksom på, at det skal være tydeligere, hvor de studerende
skal henvende sig.
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3.5

Nyt fra de studerende
- Der er ikke meget nyt fra de studerende.
- Der er fortsat frustration over corona, men det virker til, at de studerende
finder løsninger i zoom til studiegruppeaktiviteter m.v.
- Der er flere erfaringer ift. zoomeksaminer nu.
- De studerende spurgte til, om universitetet har et medie, som kan facilitere
studiegruppearbejdet. Det blev i den forbindelse nævnt, at man kan logge
på zoom med sin AU-bruger og dermed undgå tidsbegrænsning m.m. Der
er ansat en trivselskoordinator fra 1. februar, og spørgsmålet kan tages med
videre til denne person.
På Studypedia er der lavet en guide til de studerende:
https://studypedia.au.dk/fileadmin/www.undervisermetro.au.dk/Guides/ZOOM-vejledning_-_Opret_et_moede_via_webbrowser.pdf

4.

Drøftelsespunkter
Der var ingen drøftelsespunkter på dagsordenen

5.

Beslutningspunkter
Der var ingen beslutningspunkter på dagsordenen

6.

Tak for nu til det afgående studienævn
UN takkede det afgående studienævn for deres konstruktive og store arbejde.
UN takkede studienævnet for det gode samarbejde igennem de seneste 6 år.
Studienævnets medlemmer takkede UN for sit store engagement i studienævnet.

7.

Evt.
Der var intet til punktet eventuelt.

