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Møde den: 31. august 2020 kl. 12.30 til 16.00 

Sted: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/66539453411 

Formøde studerende 10.30-12.00: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/67366505202 

DPU Studienævnsmøde 

 

Medlemmer 

VIP: Anne-Marie Eggert Olsen (forperson), Anne Larson, Simon Nørby, Frederik Pio, Gritt 

Bykærholm Nielsen, Lisbeth Haastrup, Kristina Mariager-Anderson, Vibe Aarkrog (fast ob-

servatør) 

Studerende: Freja Fangel Sivebæk, Kristine Louise Gustafsson, Sofie Gro Holde. 

Suppleanter: Jonathan Sebastian Rossen,  Cecilie Gregers Lorenzen 

Tilforordnede: Eva Silberschmidt Viala (studieleder), Lise Skjøt Møller (VEST), Mette Refs-

høj Brahe (VEST), Louise Weinreich Jakobsen (uddannelseskonsulent), Merete Justesen 

(Arts Studier – ref.), Kim Behrens Jessen (Arts Studier), Kristine Kousholt deltog under 

punkt 2.1. 

 

Fraværende: Sif Stener Knudsen, Sara Christensen, Katja Harsfort, Marie-Louise Torm 

Grønberg, Emil Nielsen, Kasper Kestenholz, Anne Eleonora Sørensen, Rebekka Hegaard 

Gabrielsson, Maria Schytte, Sif Stener Knudsen, Christian Egelund Sørensen, Anders Kring 

Hansen. 

 

 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden  

Forperson bød Lise Skjøt Møller velkommen som ny fast tilforordnet fra VEST.  

Lisbeth Haastrup orienterede om, at IT-didaktisk design bliver tilknyttet afdelingen for 

fagdidaktik og kommer ind under uddannelsesnævnet for didaktik. 

Nævnet godkendte dagsordenen til dagens møde.  

 

2. Beslutningspunkter  

2.1 Godkendelse af studieordningsudkast for MA positiv psykologi  

Forpersonen oplyste nævnet om, at der var indkommet en klage til ledelsen over pro-

cessen med revision af studieordningen for masteruddannelsen i positiv psykologi.  

 

Der er to principielle ting fra klagen, som studienævnet kan forholde sig til. 

 

1. Har studienævnet behandlet udkast til studieordningsrevision fra uddannel-

sesnævnet i overbevisning om, at fagmiljøet har været inddraget i proces-

sen? 

 

2. Har studienævnet sikret, at relevant faglig ekspertise inddrages i nødvendigt 

omfang? Var studienævnet vidende om, at fagmiljøet ikke stod bag det stu-

dieordningsudkast, som studienævnet behandlede i maj og det nye udkast 

som studienævnet skal behandle i dag? 

 

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/66539453411
https://aarhusuniversity.zoom.us/j/67366505202


 

 

  

  

Side 2/10 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

 

 

Uddannelsesnævnet er den afgørende instans, da arbejdet med studieordningsæn-

dringer og – revisioner er udlagt af studienævnet til uddannelsesnævnet. UN har en 

klar forpligtelse til at udarbejde studieordningsændringer og –revisioner i samarbejde 

med fagmiljøet. Fagmiljøet har taget studienævnets kommentarer fra første behand-

lingen med ind i arbejdet med det endelige udkast, der er til behandling på SN-mø-

det i dag. Studienævnet var ikke orienteret om den faglige uenighed til førstebe-

handlingen i maj. Studienævnet er orienteret om den faglige uenighed inden anden-

behandlingen i dag. Studienævnet ville gerne have haft information om intensiteten 

af den skærpede faglige uenighed, der har været i fagmiljøet. Kim Behrens Jessen 

fra SNUK oplyser, at ved første behandling både i UN og SN var uenighederne ikke 

større end de er ved alle andre studieordningsrevisioner.  

 

Flere kritikpunkter i klagen går på, at der ikke har indgået studerende i behandlingen 

i uddannelsesnævnet. Da der ikke er studerende i masteruddannelsesnævnet og da 

studienævnets delegering til masteruddannelsesnævnet er asymmetrisk i forhold til 

den øvrige delegering, der er på DPU, er det endnu vigtigere på masterområdet, at 

nævnet er orienteret om alle forhold.  

 

UN-forperson for masteruddannelsernes UN oplyser, at masteruddannelserne uddan-

nelsesnævn har haft studieordningen til behandling 2 gange. Til andenbehandlingen 

blev nævnet orienteret om klagen. Referatet heraf er udsendt som bilag til SNs med-

lemmer. Der er sammensat et relevant fagligt udvalg til at arbejde med studieord-

ningsudviklingen og der er inddraget eksterne parter i behandlingen. Uddannelses-

nævnet har vurderet, at proceduren er overholdt og har derfor behandlet og god-

kendt studieordningsudkastet. Det er kun en repræsentant i fagmiljøet, der ikke står 

bag udkastet. Der er blevet taget hensyn til forskellige former for indvendinger. Der er 

rettet ordlyd og formuleringer i det oprindelige udkast fra klageren, så flere af klage-

rens kritikpunkter er taget til efterretning. 

 

Studieleder oplyser, at det er korrekt, at der ikke er studerende i masteruddannelserne 

uddannelsesnævn, men at der var studerende med til uddannelsesevalueringen. Og 

i uddannelsesevalueringen havde de studerende indvendinger imod titel på og pro-

gressionen i uddannelsen. Det er noget af det, som fagmiljøet har arbejdet med at in-

korporere i den nye studieordningen. Processen har været præget af mange faglige 

diskussioner med klageren, men idet klageren var med til at til diskutere og god-

kende den nye titel inden sommerferien, var oplevelsen i arbejdsgruppen, at der 

trods de faglige uenigheder var opnået et fælles kompromis. Den skærpede faglige 

uenighed er først trådt klart frem efter sommerferien, hvorfor det ikke har været muligt 

at orientere UN og SN før. 

 

Nævnet diskuterede om nævnet på det foreliggende grundlag følte sig oplyst til-

strækkeligt til at behandle det fremsendte studieordningsudkast. Nævnet vurderede, 

at de var tilstrækkeligt oplyste til at behandle studieordningsudkastet, der er indstillet 

til godkendelse af uddannelsesnævnet. 
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Nævnets kommentarer: 

 Det ser ud til at være en god og gennemarbejdet studieordning. Studienæv-

nets bemærkninger fra 1. behandlingen er taget ad notam. Bl.a. er prøvefor-

men ændret på 1. semester og der er indført mulighed for gruppeeksamener 

– begge dele efter ønske fra de studerende i nævnet.  

 Studieordningen er klar og tydelig i sproget. Under masterprojektet taler man 

dog om faget, hvor man skal tale om modulet. 

 Eksamensbestemmelserne ved gruppeeksamen skal præciseres. Alle de ste-

der, hvor der er gruppeeksaminer, skal man være mere præcis i forhold til 

hvor meget der må være fælles og hvor meget hver enkelt skal bidrage.   

 En studerende påtaler, at diversitetsbegrebet ikke præciseres tydeligt i studie-

ordningen. Forpersonen forklarer, at diversitet vil blive uddybet konkret i un-

dervisningsplanen. 

 

Med ovennævnte ændringsforslag godkender studienævnet studieordningen og ind-

stiller den til videre godkendelse hos prodekanen. Ændringer i gruppebestemmel-

serne sendes til forpersonskabet, der sender dem til skriftlig behandling (mailhøring) i 

studienævnet. 

 

 

2.2 Valgfagsproces E2021  

Studienævnet behandler udkast til procesplan for godkendelse af valgfag, der udby-

des i E2021 samt masteruddannelsernes valgfag for F2022. 

 

Udkastet ligner det, som nævnet tidligere har godkendt, dog er det mere detaljeret 

og beskriver alle processerne – også de administrative, og så gælder processen for 

alle institutter på Arts, hvilket gør processen mere stabil. Studienævnets tidligere krav 

om, at valgfagene skal være synlige for de studerende inden tilmeldingsfristen for 

forhåndsgodkendelse, er fastholdt i denne nye procesbeskrivelse. 

 

Kommentarer: 

 SN’s behandling i august er ok, hvis det ligger slut august. 

 Der er ikke lang tid til UNs godkendelse. Perioden hvor underviserne udfylder 

valgfagsskabelonerne bør kortes ned ultimo januar i stedet for februar. Det 

samme gælder for forårsudbuddet, hvor perioden bør være medio juni til au-

gust. Merete Justesen fra SNUK oplyser, at procesbeskrivelsen er en ramme-

beskrivelse, som UN’erne kan tilpasse, så den passer ind i deres egen møde-

kadence. 

 Studerende og VIP synes, at en tilmeldingsperiode på 5 dage er alt for kort. 

Det er en officielt AU-frist, så den vil være svær at ændre på.  

 Forpersonen foreslår, at fagmiljøerne oplyser de studerende om, hvilke valg-

fag der er på bedding inden den officielle offentliggørelse, så de studerende 

får så lang tid som muligt til at overveje, hvilke valgfag de ønsker. 

 Det er ikke logisk, at fagmiljøet først skal kvalitetssikre (korrektur) udbuddet ef-

ter, at det er blevet offentliggjort. Til det svarer Kim Behrens Jessen, at SNUK 

kvalitetssikrer skabelonerne, så de har været igennem et kvalitetstjek. Des-

værre er det sådan, at det først teknisk er muligt at vise kurserne til undervi-

serne, når de er offentliggjort. 
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 Det er ikke en lang periode, der er til at UN kan få ideer til nye valgfag. Til det 

svarer studieleder, at UN’erne gerne må gå i gang tidligere. 

 For de studerende er fordelingskriterierne vigtige. Merete Justesen fra SNUK 

oplyser, at de ikke er medtænkt i processen, fordi DPU i 2019 besluttede nye 

brede fordelingskriterier. Forpersonen ønsker noteret, at nævnet skal huske at 

få evalueret de nye fordelingskriterier i efteråret 2020.  

 

Beslutning: 

Nævnet godkender proceduren med de bemærkninger, der er nævnt ovenfor med 

at opfordre til at gøre perioden for undervisernes udfyldelse af skabelonerne kortere, 

ved at arbejde på at sikre korrektur inden offentliggørelse af kurserne og gerne ved 

at ændre tilmeldingsperioderne. Nævnet er dog oplyst om, at det ikke er ligetil at 

ændre tilmeldingsperioderne, da de er fastsat på AU-niveau og at perioderne blev 

kortere sidste gang, de blev forsøgt ændret. 

 

 

2.3 Forretningsorden  

På studienævnsmødet den 24. april 2019 besluttede nævnet, at en studerende i lø-

bet af dennes nævnsperiode skulle udarbejde ændringsforslag til forretningsordenen 

på baggrund af tidligere kommentarer hertil i forhold til mulige problematikker i de 

gældende beskrivelser.  Processen forløb over en flere måneder, da der skulle tages 

kontakt til de andre studienævn på fakultetet og ansvarshavende på området for jura 

på ARTS. Efter kort dialog med enkelte forpersoner, samt et forsøg på tolkning fra juri-

disk hold, er det ikke alle oprindelige kommentarer, der relevante for behandling. 

 

Nævnet drøftede de fremsendte forslag til ændring af forretningsordenen: 

Beslutningsdygtighed 

Tilføjelse af et stk. 7 til §13 ” Studienævnet er beslutningsdygtigt, når mindst halvde-

len af det fastsatte antal medlemmer er til stede” med  

 

Stk. 7 Af denne halvdel skal der være repræsentation fra både det videnskabelige 

personale og studerende. 

 

Kommentarer:  

Nævnet ønsker, at der skal være både studerende og VIP tilstede ved beslutninger. 

 

Beslutning: 

Nævnet godkender dette ændringsforslag. 

Stemmelighed 

Tilføjelse af et stk. 1 til §14 ” Studienævnets afgørelser træffes ved simpelt stemme-

flertal” med  

 

Stk. 2 Ved stemmelighed vedtages forretningsudvalgets indstilling 

Eller 

Stk. 2 Ved stemmelighed er forpersonens stemme udslagsgivende  

 

Kommentarer: 
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Ved stemmelighed falder forslaget. Da ikke alle indstillinger kommer fra FU, kan 

dette forekomme problematisk at implementere. Ligeledes kan det være proble-

matisk at forpersonens stemme er udslagsgivende. 

 

Nævnet diskuterede om det skulle præciseres om et forslag ved bortfald grundet 

stemmelighed skulle reformuleres. Nævnet besluttede, at det ikke skulle fremgå af 

forretningsordenen, men at forslagsstillere altid er velkomne til at reformulere et 

forslag, hvis de vil have forslaget behandlet igen. 

 

Beslutning: 

Nævnet vil præcisere, at ved stemmelighed bortfalder forslaget med undtagelse 

af forslag hvor der er en indstilling fra forretningsudvalget. I disse sager vedtages 

forretningsudvalgets indstilling, hvis der i SN er stemmelighed. 

Suppleanters tiltræden 

Der indføres et stk. 3 til §17 ” Når et medlem ved fravær i mindst 2 måneder på 

grund af sygdom, studierejse eller lignende er ude af stand til at deltage i studie-

nævnets arbejde, indkalder formanden suppleanten til at indtræde for fraværspe-

rioden. Formanden afgør, hvorvidt betingelserne for suppleanters indtræden er til 

stede. Beslutninger vedrørende suppleanters indtræden skal meddeles valgsekre-

tariatet.” med  

 

Stk. 3 Såfremt der opstår akut behov for suppleanters indtræden bærer vedkom-

mende mandat mødet ud  

 

Evt. med ekstra tilføjelse ”uden at dette meddeles valgsekretariatet” 

 

Kommentarer: 

Nævnet ønsker at godkende denne formulering, da det er nævnets nuværende 

praksis både i SN og UN. Inden det fremsættes som et endeligt forslag fra studie-

nævnet, undersøger forpersonen, hvilke konsekvenser et sådant forslag vil have, 

hvis det ikke bliver imødekommet. DPU følger den samme praksis som øvrige Arts 

har på dette område. 

 

Beslutning: 

Nævnet afventer forpersonens undersøgelse inden der træffes endelig beslutning 

herom. 

Kønsneutral titulering 

Mulig konsekvensrettelse ved forekomsten af udtrykket Formand og Næstformand. 

Her ser jeg to muligheder 

 

1) Indførsel af et stk. 8 til §2 ” Studienævnets videnskabelige medarbejdere er 
valgt for en periode på 3 år. Studienævnets studentermedlemmer er valgt 
for en periode på 1 år” med Stk. 8 Formanden kan vælge i stedet for for-

person at kalde sig forkvinde eller forperson. Ligeledes kan næstforman-

den vælge at kalde sig næstforkvinde eller næstforperson 

2) Erstatte alle forekomster af Formand og Næstformand med henholdsvis 

Forperson og Næstforperson samt tilføje et lignende stk. 8 Forpersonen kan 

vælge i stedet for forperson at kalde sig forkvinde eller formand. Ligeledes 

kan næstforpersonen vælge at kalde sig næstforkvinde eller næstformand. 
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Kommentarer: 

Forperson er det mest neutrale. Det er altid sådan, at man kan vælge den kønsbe-

tegnelse man vil.  

Det er en konsekvensrettelse i hele forretningsordenen. Angiveligt kan studienæv-

net selv foretage ændringer, hvis det er tilføjelser. Forslag 2 er gennemgribende 

forandringer i hele forretningsordenen og ikke bare en tilføjelse. 

 

Beslutning: 

Nævnet besluttede, at godkende forslag 2. 

 

I henhold til den gældende forretningsorden, skal ændringsforslag jf. §21 udsendes 

mindst 14 dage før det møde, hvor det skal behandles. Det betyder, at nævnet får til-

passet ændringsforslagene jf. nævnets beslutninger i dag og fremsætter det til ende-

lig godkendelse på mødet den 25. september, med udsendelse af ændringsforsla-

gene senest den 11. september. 

 

 

2.4 Høring over udkast til ændringsbekendtgørelse til eksamensbekendtgørelsen 

(tilsynsførende)  

AU har modtaget en høring over udkast til ændringsbekendtgørelse til eksamensbe-

kendtgørelsen. Med den foreslåede ændring lægges der op til, at det centrale krav 

om tilstedeværelse af en tilsynsførende under eksamener, som afholdes online eller 

afvikles i udlandet, ophæves. Med de foreslåede ændringer er det således op til det 

enkelte universitet at vurdere, hvad der er passende sikkerhedsforanstaltninger under 

afvikling af den konkrete prøve. Universiteterne har i eksamensperioden under CO-

VID19 afviklet eksamener med en dispensation fra det centrale krav om tilstedevæ-

relse af tilsynsførende. Med den foreslåede ændring justeres reglen, så den nuvæ-

rende praksis for afvikling af online eksamener kan videreføres uden dispensation fra 

ministeriet.  

 

Uddannelsesjura vurderer, at det er positivt, at det centrale krav ophæves, og at uni-

versiteterne i stedet selv har mulighed for at fastlægge rammerne for, hvad der vur-

deres som tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger under afviklingen af eksamener 

af denne karakter. 

Eventuelle bemærkninger til høringen bedes sendt til Uddannelsesjura på ujs@au.dk 

senest onsdag den 2. september kl. 12 2020. 

 

Nævnets kommentarer: 

 Meget generel betegnelse at tale om sikkerhedsforanstaltninger.  

 Svært at være uenig i at man skal sikre samme sikkerhed, som tidligere.  

 Meget positivt at de lægger det ud til universiteterne.  

 Det har tidligere været en tung proces, så det er positivt, at vi inden for egne 

fagfelter kan vurdere, hvornår det er vigtigt eller ikke er vigtigt. 

 En studerende er ikke mere tryg ved at det er universitetet, der skal træffe be-

slutningen. En anden studerende svarer hertil, at når noget bliver overlagt til 

universiteterne, så har de studerende ret til at deltage som høringsparter. På 

ministerielt plan har de studerende ikke indflydelse. 

mailto:ujs@au.dk
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 Hvis det ikke lempes, så vil onlineeksamen i praksis ikke kunne lade sig gøre. 

Det skal diskuteres, om vi skal gennemføre onlineeksamen, men med denne 

lempelse vil det være muligt. 

 

Beslutning: 

Nævnet har ikke nogen principielle indvendinger.  

 

 

 

3. Drøftelses- og orienteringspunkter  

3.1 Erfaringer med ZOOM-eksamener og omlagte eksamener  

Uddannelsesnævnene har på møder i august indsamlet erfaringer med ZOOM-eksa-

men og omlagte eksamener. Studienævnet samlede op på uddannelsesnævnenes 

erfaringer. Medlemmerne gav deres vurderinger af, hvad der fungerede godt, og 

hvad der ikke fungerede og derfor bør undgås i evt. fremtidige ZOOM-eksamener. 

 

På en uddannelse under uddannelsesnævnet for fagdidaktik havde der været en si-

tuation, hvor der var problemer med teknologien under en gruppeeksamination og 

hvor tiden, der blev brugt på at udrede problemerne ikke blev lagt oveni de stude-

rendes eksamenstid. Det finder nævnet er uacceptabelt, da de studerende har krav 

på den eksamenstid, der er beskrevet i eksamensbestemmelserne i studieordningen.  

Der er retningslinjer, der beskriver, hvor lang tid der må gå med teknologiske udfor-

dringer og derfor er der også lagt en lille buffer ind mellem hver eksamination, så der 

er rum til teknologiske udfordringer. Hvis de teknologiske udfordringer tager lang tid, 

så må eksaminationen udskydes og genoptages om eftermiddagen.  

 

Nævnet drøftede om der kunne lægges en længere buffer ind mellem hver eksami-

nation og om eksaminationerne kunne forløbe over flere dage. Forpersonen svarer 

hertil, at eksaminatorerne ikke bliver betalt for buffertiden, så der er grænser for, hvor 

meget buffer der kan være.  

 

På pædagogisk filosofi har der været et enkelt tilfælde, hvor der var store forsinkelser 

i forbindelsen online. Til denne eksamen valgte bedømmerne at lade eksaminatio-

nen fortsætte med den forsinkelse, der kom. 

 

Et andet tilfælde på pædagogisk filosofi var, at man havde tilrettelagt omprøven ef-

ter den gamle studieordnings eksamensbestemmelser, så de studerende havde fået 

for lidt tid. Det er en ekstra uheldig situation, når man har de studerende ventende 

online, end hvis eksamen foregik fysisk. 

 

På bacheloruddannelsen havde de også oplevet et enkelt tilfælde med teknologiske 

udfordringer. 

 

Forpersonen lagde op til en diskussion af om ZOOM-eksamen var en fordel for 

stærke studerende og en ulempe for svage studerende. 

 

De studerende har ikke diskuteret det på deres formøde, men en nævner, at der har 

været studerende med eksamensangst, der har haft gavn af ZOOM-eksamen, fordi 
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det tog toppen af angsten, at de kunne sidde til eksamen under kendte hjemlige for-

hold. Stærke studerende vil altid have en fordel frem for svage studerende.  

Forpersonen ønsker, at alle er opmærksomme på sådan nogle ting, da det er svæ-

rere for eksaminatorer at aflæse om de studerende er nervøse. Det er nemmere at af-

læse de studerende, når man er i samme lokale. 

 

Generelt har det tekniske fungeret. Det er absolutte undtagelser, når det ikke har fun-

geret. Det er ikke det samme som at sige, at vi skal holde online-eksamen fremover.  

 

Nævnet ønsker at notere, at der evt. ønskes mere specifikke anvisninger til eksamina-

torer omkring hvordan disse skal forholde sig, hvis der er teknologiske udfordringer til 

eksamen. Det er muligt, at det er nok med de nuværende retningslinjer, men så skal 

man sikre, at alle eksaminatorer kender retningslinjerne. 

 

 

3.2 Valg på AU  

Forpersonen orienterede om valget til studienævnet. Der er ikke kommet præcise da-

toer for valget endnu på valghjemmesiden. Uddannelsesnævnene er blevet informe-

ret om valgene på augustmøderne. 

 

Under forudsætning af godkendelse i valgudvalget vil valget i år finde sted i perio-

den 9. – 12. november og kandidatopstillingsperioden vil løbe fra den 19. – 23. okto-

ber. 

 

Nævnet finder, at det er meget korte perioder for både valg og opstilling. 

Forpersonen oplyser, at hun ikke genopstiller. Der er flere andre medlemmer i SN, der 

heller ikke genopstiller. Derfor skal, alle der stiller op til SN overveje, om de kunne 

være interesseret i at være forperson. Nævnet skal også indstille en person som stu-

dieleder. Det er i princippet det nye studienævn, der skal gøre det, ligesom det er det 

nye studienævn, der skal konstituere sig. Studieleder vil gerne fortsætte, hvilket kan 

være godt for kontinuiteten nu, hvor flere SN-medlemmer ikke genopstiller. Studiele-

der er dog villig til at stille sit kandidatur til rådighed, hvis der er andre, der er interes-

seret i posten. 

 

Forpersonen er blevet opmærksom på fra flere sider, at der måske er behov for en ju-

stering i uddannelsesnævnenes forretningsorden, da den fastsætter, at alle uddan-

nelsesnævn har 2 suppleanter, med undtagelse af uddannelsesvidenskab, der har 3. 

Pædagogisk psykologi kunne godt have brugt en VIP-suppleant mere. Forpersonen 

er ved at undersøge, om der skal rettes i forretningsordenen. Merete Justesen fra 

SNUK oplyser, at valget er et valg til SN og derfra tages kandidater til UN. På valgli-

sten til SN kan man opstille op til 10 kandidater, så alle UN kan finde op til 10 kandi-

dater. 

 

 

3.3 Corona-status  

Nævnet drøftede kort status på efterårets undervisningsplanlægning og studiestarten 
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Nævnet drøftelse var primært rettet imod de retningslinjer, der var tilgået undervi-

serne vedr. deres ansvar for, at retningslinjerne overholdes. Det er et stort ansvar og 

en stor opgave for underviserne. Det kunne man godt på ansvarssiden gøre mere ty-

deligt. En af udfordringerne er, at det ikke er tydeligt hvordan f.eks. et lokale skal sprit-

tes korrekt af.  

 

I forhold til studiestarten er den generelle opfattelse, at det under de givne omstæn-

digheder er gået godt både i Århus og København. Det har været hårdt for tutorerne 

med de skiftende udmeldinger, men de har løftet opgaven rigtigt godt. 

 

De studerende nævner, at de synes, at det ville være godt at lave midtvejsevaluering 

i SN på novembermødet for den undervisning, der har været helt eller delvist omlagt.  

 

På uddannelsesvidenskab har undervisere og studerende udarbejdet en fol-

der/pjece/opslagsværk, som bl.a. beskriver de forskellige former for undervisning på 

de forskellige moduler. Det er et omfattende dokument, der gerne skulle give de stu-

derende en bedre start. Det kunne man også bruge, når der ikke er corona. 

 

 

3.4 Plagiatkontrol  

Forpersonen er blevet opmærksom på, at der er uklare retningslinjer i forhold til om 

plagiatkontrol er slået til eller ej i Digital Eksamen. Forpersonen vil gerne undersøge 

sagen nærmere med nævnets tilladelse. 

 

Nævnet giver forpersonen tilladelse til at undersøge det nærmere. Medlemmerne 

bedes tjekke op på, hvordan det foregår på deres uddannelse og melde det videre til 

forpersonen. Ligeledes bedes alle melde ind til forpersonen, hvis der er en praksis el-

ler en holdning til emnet. 

 

4. Meddelelser  

4.1 Forperson 

 Ingen meddelelser 

4.2 Næstforperson 

 Er i gang med at forberede ”Mød dit studienævn” den 1. oktober.  

4.3 Studieleder 

 Desværre er nogle beslutningsprocesser trukket i langdrag, så tutorerne skulle 

omlægge planlægningen af studiestart. 

 Det er bygningsservice, der er ansvarlig for, at der er tilstrækkelig sprit. Kan 

kun beklage, hvis det ikke er meldt tydeligt ud. 

 Implementering af campusudviklingen er i fuld sving. Der er allerede sket et 

ansigtsløft på biblioteket, og inden jul skulle store dele af ansigtsløftet af au-

laen være på plads. 

 Vi har fået 80-90 % fysisk fremmøde på al undervisning i Emdrup. Det giver 

forhåbentlig overskud til at finde bedre formater til undervisningen i Århus 

 Vi har fået en ny karrierevejleder, der hedder Mai-Lis Skotte. Hun sidder p.t. på 

lederkontoret i Arts Studier, da der er vandskade på hendes kontor over ved 

studiecentret. Mai-Lis vil gerne komme og fortælle om, hvad Arts Karriere kan 

tilbyde på næste studienævnsmøde. 
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4.4 Studieadministration 

 Ingen meddelelser 

4.5 VEST 

 Studievejledningens arrangementer afholdes online frem til uge 42: 

o Workshop om studiegruppeværktøjer bliver afholdt online på alle uddan-

nelser i løbet af uge 36-40.  

o Der arbejdes på en online version af Kickstart din specialeproces, som af-

holdes i uge 41. 

o Study-life balance workshoppen (værktøjer og øvelser til at skabe mere 

balance i (studie)livet), afholdes online i uge 47. Studievejledningen ople-

ver en efterspørgsel på viden om og hjælp til dette, men der var lav del-

tagelse, da workshoppen blev afholdt fysisk. Måske en ændring til online-

format kan højne deltagelsen.  

4.6 Nævnsmedlemmer 

 Ingen meddelelser 

4.7 På næste møde 

 Ingen meddelelser 

 

5. Evt. 

Forpersonen fortæller, at grunden til at dette studienævnsmøde afholdes via ZOOM 

skyldes, at Århus var lukket ned, da planlægningen af mødet stod på. Forpersonen 

ønsker en kort drøftelse af, om nævnet skal fortsætte med ZOOM-møder eller om vi 

hurtigst muligt skal tilbage til fysiske møder. Udfordringer med fysiske møder er, at vi 

ikke har mødelokaler, der er store nok og derfor skal vi have et undervisningslokale, 

hvis møder skal afholdes fysisk.  

 

Der var generel tilslutning til at fortsætte med ZOOM-møder frem til efterårsferien. 

 

  

6. Lukkede punkter  

Behandling af dispensationssager er forbeholdt studienævnsmedlemmer og andre 

der har en arbejdsrelateret grund til at deltage i behandlingen. Studienævnets med-

lemmer behandlede en sag, hvor studienævnet efter en drøftelse valgte at følge for-

retningsudvalget indstilling til afslag. 

 

 

Referat er godkendt i mailhøring 


