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Dato Emne Opgave Ansvar Proces og frist 

31-07-2019 Sommerferie slutter    

xx-08-2020 6. møde Anmeld emner inden xx. august 2020  Frist for mødemateriale: xx. august 2020 

 Intern Bedømmelse UN fremlægger gennemgang af eksamenslister UN UN fremsender til SN 

 Valgfagsproces E2021 Præsentation af procesplan for godkendelse og udbud af 

valgfag efteråret 2021 

ADM ADM præsentere forslag til procesplan 

 Mød dit studienævn Planlægge 'Kom og mød dit studienævn' SN SN-drøfter og beslutter format og dato for 

arrangementet 

 Studiemiljø Studiemiljøundersøgelse (udkommer hvert 3. år, næste 

gange 2020) 

AL Behandlet i UN forudgående 

xx-xx-2020 Studiestart    

xx-09-2020 7. møde Anmeld emner inden xx. september 2020  Frist for mødemateriale: xx. september 2020 

 Undervisningsevaluering Behandling af undervisningsevaluering for E2019 og F2020 

og evt. visitation af SN-spørgsmål 

AL & UN UN indstiller/ behandlet forudgående - klik for link til 

skabelon 

 AU Valg til SN Orientering om valgcirkulære for kommende AU Valg SN  

 Valgfagsudbud Valgfag - godkendelse af forårets valgfagsudbud UN UN indstiller/ behandlet forudgående 

 Studieordningsarbejdet Studienævnet godkender forslag til nye studieordningers 

struktur og fordeling af fagligt indhold 

UN UN indstiller efter forudgående behandling 

 Summer University Godkendelse af Summer University til kommende år SL  

xx-10-2020 8. møde Anmeld emner inden xx. oktober 2020   Frist for mødemateriale: xx. oktober 2020 

 Møderække Godkendelse af kommende semesters mødeplan SN Forslag til møderække præsenteres til SNs drøftelse og 

godkendelse 

 Studenterrepræsentanter Oplysningsarbejde vedr. valg af studenterrepræsentanter SN  

 Valgfagsproces Drøftelse og evaluering af valgfagsprocessen. SN Opsamling på gældende beslutninger og ønsker for 

fremtiden: 'valgfagsdag', fælles katalog. 

Standardisering af indholdsbeskrivelser og læringsmål. 

Diskussion om tidligere godkendte forhåndsmerit i lyset 

af nye studieordninger 

xx-11-2020 9. møde Anmeld emner inden xx. november 2020  Frist for mødemateriale: xx. november 2020 

 Aftagerpanel Møde med DPU-Aftagerpanel SL  

 Studiestart Evalueringen af studiestart SL & VEST Behandlet i UN forudgående 

 Studieordningsarbejdet 1. behandling af nye studieordninger og 

studieordningsændringer – på baggrund af indstilling fra 

UN 

SN UN-indstiller efter behandling på forudgående UN- 

møde 

 Eksamens- og 

undervisningsperioder 

Godkendelse af eksamens- og undervisningsperiode for 

perioden F21 og S21 

ADM Studieadministrationen præsenterer forslag til 

kommende eksamens- og undervisningsperioder 

xx-12-2020 10. møde Anmeld emner inden xx. december 2020  Frist for mødemateriale: xx. december 2020 

 Uddannelsesevaluering Uddannelsesevaluering - studieleder/afdelingsleder og 

UN afrapporterer om uddannelsesevaluerede uddannelser 

i det foregående år 

SL, AL & UN  

 Studieledertal Behandling af studieledertal SL  

 Studieordningsgodkendelse Studieordninger - endelig godkendelse af 

studieordningsændringer- og revisioner - oversendes til 

prodekan 

SN UN-indstiller efter behandling på forudgående UN- 

møde 

 Mødeplan Fastsættelse af mødeplan for F2021 ADM Arts Studier præsenterer forslag til mødeplan 

 Aftagerpanel Indstilling af aftagerpanel (for 2 år ad gangen) SL UN-indstiller efter behandling på forudgående UN- 

møde 
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