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Januar Konstituering af nyt 
studienævn (inkl. ud-
pegning af VIP og stu-
derende til FU og aktivi-
tetsudvalg) 

 SN spørgsmål til undervisnings-
evaluering Forår 

 

Februar Studieportal opdateres 
med nye SN-medlem-
mer 

SN orienteres om studieord-
ninger efter behandling i de-
kanatet til ikrafttrædelse 1.9. 
indeværende år 

Undervisningsevalueringer fra 
seneste efterår: 
SN behandler UN’s samlede 
evalueringer af efterårets kurser 
- evalueringsrapporter  

Godkendelse af IV-fag  
Efterår og forår 

Marts  Procesplan for udvikling og 
revision af studieordninger 
med ikrafttrædelse fra 1.9 
efterfølgende år  

 Status for Uddannelsesnævnenes 
drøftelser omkring undervis-
nings- og eksamensplanlægning 
efterår og vinter 

  Evaluering af Arts Uddannelses-
dag 

 

April  Publicering af studieordnin-
ger med ikrafttrædelse inde-
værende år 

 Indstilling fra uddannelsesnæv-
nenes drøftelser omkring under-
visnings- og eksamensplanlæg-
ning efterår og vinter 

Maj  SN får fra dekanat og insti-
tutledelse information om 
overordnede rammer og til-
tag vedr. studieordninger 

 
 
 
 

 

Juni  Studienævnet drøfter forelø-
bige studiediagrammer og 
overordnede beskrivelser 
vedr. nye studieordninger 

Årlig status: SN behandler UN’s 
indsendte handleplaner fra den 
årlige status og indstiller dem til 
godkendelse hos studieleder.  
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  SN indstiller uddannelser til dia-
logmøde med prodekanen for 
uddannelse. 

 

  Studiemiljøundersøgelse – hvert 
3. år (næste gang i 2020) 

 

  Beskæftigelsesundersøgelse 
hvert 2. år (drøftes næste gang i 
2018) 

 

  Årsberetning fra censorfor-
mandskaberne 

 

August   SN spørgsmål til undervisnings-
evaluering Efterår 

  

    Godkendelse af Summer Univer-
sity udbud  

September Valg på AU Nye studieordninger og stu-
dieordningsændringer træ-
der i kraft.  

Undervisningsevalueringer for 
forår 
SN behandler UN’s samlede 
evalueringer af forårets kurser - 
evalueringsrapporter 

Status for Uddannelsesnævnenes 
drøftelser omkring undervis-
nings- og eksamensplanlægning 
forår og sommer 

   Turnusplan for uddannelseseva-
luering  

 

Oktober   Evaluering af studiestart Indstilling fra uddannelsesnæv-
nenes drøftelser omkring under-
visnings- og eksamensplanlæg-
ning forår og sommer 
 

November  1. behandling af nye studie-
ordninger og studieordnings-
ændringer – på baggrund af 
indstilling fra UN. SN indstil-
ler studieordninger til god-
kendelse i dekanatet 
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December  2. behandling af nye studie-
ordninger/studieordnings-
ændringer.  
SN indstiller studieordninger 
og studieordningsændringer 
til godkendelse i dekanatet 

Afrapportering vedr. uddannel-
sesevaluerede uddannelser 
(afdelingsleder) 
 

Status for Uddannelsesnævnenes 
drøftelser omkring undervis-
ningsplanlægning forår 
og sommereksamensplanlægning  

   Opfølgning på møde med afta-
gerpanel 

 

 


