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DAGSORDEN
0.
Godkendelse af dagsorden og referat
Dagsorden blev godkendt. Referatet blev godkendt med en enkelt rettelse ved dekanatets tilbagemelding til antropologis studieordningsforslag.
I forlængelse af ønsket om tjekliste ved udarbejdelse af studieordninger vil studienævnet også gerne have en tjekliste til brug ved læsning og kommentering af studieordninger.
Orienteringspunkter
1. Orientering
1.1
Orientering fra studieleder
- Planer for ombygning af udearealerne i Nobel blev præsenteret. Der vil komme flere cykelstativer, flere siddepladser og mere grønt. Vejen bliver gjort til
en ”sivegade” med langsom trafik (ledes uden om bygningerne). Planerne inkluderer også et ”cafeområde” i forbindelse med kantinen.
- Prodekanen er ved at sikre at Arts lever op til kvalitetssikring og evalueringspraksis i forbindelse med institutionsakkrediteringen. Der skal bl.a. sikres, at
der bliver fulgt op på de ½-årlige undervisningsevalueringer og de 1-årige
uddannelsesevalueringer. I den forbindelse påpegede studienævn igen de statistiske problemer som datapakkerne bygger på - både ift de små uddannelser
og til de internationale uddannelser, hvor kandidater får arbejde i et internationalt arbejdsmarked. Det ville være ønskeligt om der udover rapporterne for
de enkelte uddannelser, også skrives en samlet rapport for IKS, der kan indramme de generelle tendenser.
- Der er i BB oprettet en IKS-opslagstavle for alle studerende
- UUA har vedtaget at undervisning i E16 begynder i uge 35 (fra d. 29. aug).
Det er stadig et ønske at HUM-fag og undervisning på de internationale uddannelser først begynder ugen efter, så de studerende kan nå at komme hertil.

Referat

-

Kristine Ørnsholt er ny RUS-koordinator.
Ny uddannelseskonsulent er Jeppe Norskov Stokholm.
Evaluering på AU skal snart overgå til at være digital bl.a. med fælles standard spørgsmål. Om det kan nås ifb. med F16 er pt uvist, men sagen kommer
givetvis for SN snarest.

1.2

Orientering fra studienævnsformanden
- Formanden gav et resumé af Arts uddannelsesdag. Referat fra dagen (inkl.
en video med interview af studienævnsformand Lene Kühle) kan findes på
http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/kvalitetsportal-forarts/uddannelsesdag-paa-arts/
Studienævnet bemærkede følgende:
o Der var mange gode ideer at arbejde videre med. Det var dog uvist
om der bliver lavet en officiel opfølgning. SN ønsker at tage det op
på et senere møde.
o Der var ønske om at flere kunne deltage
o Der var ønske om mere gruppearbejde
o Der var et ønske om et skarpere fokus i forhold til emner (kun 1
emne ikke 3)
o Der ønskes mere feedback og en bedre opfølgning
o De studerende blev opfordret til at lave en oversigt over emner til
SN’s dagsorden på baggrund af referatet fra uddannelsesdag. De
studerende ville gerne lave en sådan liste.
- Muligt ekstraordinært møde om høring ifb. med justering af fremdriftsreform blev vedtaget at ligge d. 30. marts.
- Den udsendte høring om censorinstitutionen er mere en evaluering end en
egentlig høring. SN bemærkede, at censorinstitutionen er vigtig for fagudviklingen og sikring af ensartet karaktergivning på landsplan. Det vil dog
være ønskeligt med mere faste rammer for tilbagemelding. Hvis der er
yderligere kommentarer fra fagmiljøerne er de meget velkomne. De skal
sendes til sekretæren senest d. 4. feb. kl. 9.00.

1.3

Orientering fra vejledningen (VEST)
- Forsinkelsesvejledninger er godt i gang og vejledningstiderne er tæt på
fuldt booket.
- Lena Pradhan Bakkestrøm er i gang med workshops om specialeprocessen.
Disse er overtegnet. Der er 10 pladser tilbage til workshoppen om specialeskrivegrupper (max. 50 studerende) og tilmelding til den engelsksproget
workshop er stadig åben i et par uger. Det blev bemærket at tilmeldingslinket til den engelske workshop ikke har virket, hvilket KØ følger op på. Efter
mødet viste det sig, at webshoppen havde været nede et par dage, hvilket
kunne være forklaringen.
- Udays planlægningen er godt i gang og ved at falde på plads i samarbejde
med fagmiljøerne.

2. De studerendes punkt
Mandag d. 18. jan. blev der på FU givet dispensation til nedskrivning af tilmeldingskrav til en studerende pga. studenterpolitisk arbejde på AU. I den forbindelse blev
der spurgt til praksis. Formanden oplyste, at dispensationen blev givet på baggrund
af tidligere sag, som SN havde afgjort. Det kunne i øvrigt oplyses, at prorektor ser ud
til at have fokus på dispensationspraksis AU, da der vil blive indkaldt til møde i
marts. De studerende ønskede, at punktet kommer på møde i løbet af foråret.
Nogle studerende på tilvalg på IKK er kommet i klemme mellem fag med tilstedeværelseskrav og eksamen, som har været placeret oven i hinanden. KBJ kunne oplyse at
IKK har arbejdet med problematikken i denne omgang studieordningsrevision, så
forhåbentlig ser vi ikke problemet igen. De studerende opfordres til at klage over sådanne situationer.
Nogle studerende er blevet tvangstilmeldt 3. prøveforsøg. KBJ opfordrede til at indsende eksempler, så problematikken kunne undersøges.

Beslutningspunkter
3. Personsag
Ansøgning om forsat indskrivning efter endt orlov og ny deadline for speciale. En
kort drøftelse blev studienævnet enig om på baggrund af de dokumenterede forhold
at tildele en ny inaktivitetsaftale, som løber fra orloven slutter 1. maj og 6 måneder
frem.
4. Godkendelse af indkomne studieordningsrevisionsforslag
De udsendte studieordningsforslag blev behandlet efter det udsendte skema, dog med
den undtagelse at bilag 4.4 ikke var blevet indsendt. Studienævnets bemærkninger til
de enkelte forslag var som følger:
Uddannelse
Antropologi
Arabisk- og islamstudier

Bilag
4.1
4.2

Indstilling
Godkendt
Godkendt,
med revision
i forhold til
bemærkninger

Kommentar
Ingen
1) Side 5, Videnskabsteori: Bunden mundtlig prøve, Bemærkninger.
Det er ikke nærmere beskrevet, hvad den
nævnte portfolio består i. Fra faglig side er
dette dog bevidst.
2) Side 5, Videnskabsteori: Bunden hjemmeopgave, Bemærkninger.
Det er uklart, om der er tale om blot maksimum 10 sider eller om mindst 8 og maksimum 10. Begge krav fremgår.
3) Side 7, Arabisk tekstlæsning: Hjemmeopgave, Bemærkninger.
Bemærkninger til prøveformen mangler.

4) Side 10, Arabisk- og islamvidenskabeligt
tema: Bunden mundtlig prøve, Bemærkninger.
Bemærkninger til prøveformen mangler.
5) Side 10, Arabisk til forskningsbrug: Faglige forudsætninger.
Strengt progressionskrav, der ikke generelt
er praksis på IKS.
6) Omprøveform i Arabisk til forskningsbrug på 8-10 sider på 3 dage.

Brasiliansk
Religionsvidenskab
International Studies

4.3
4.5
4.6

Godkendt
Godkendt
Godkendt

7) Arabisk tekstlæsning: Skriftlig tilsynseksamen m. PC, Bemærkninger. Der er lidt
gentagelse/dobbelttekst og lidt uklarhed.
Ingen
Ingen
Global Thought
Det er ikke nærmere beskrevet, hvad den
nævnte portfolio består i.

Til flere studieordninger blev det bemærket, at der ikke var omfangsbestemmelser af
portfolio. Endvidere var der diskussion af genindlevering af ikke beståede opgaver.
Studienævnet ønskede at tage begge spørgsmål op på senere møder.
Drøftelsespunkter
5. Drøftelse af rapporter om Specialer
Enkelte fagmiljøer havde nået at behandle rapporten. Bemærkningerne fra disse blev
mundtligt forelagt studienævnet. Bemærkningerne blev gennemgået og drøftet én for
én, hvorfor studienævnet blev enig om at indstille følgende:
- Det er vigtigere med fagnære end generelle workshops.
- Der er ønske om ”specialeskadestue” i VEST, hvor akutte problemer kan
afhjælpes.
- Studienævnet støtter, at emnet skal afklares 8 uger inden aflevering.
- Studienævnet mener ikke, det er nødvendigt at justere i sideantallet, hvis
perioden skulle blive kortet ned.
- Studienævnet støtter, at der ikke fremover kan gives forhåndsgodkendelser,
når bedømmelsesperioden sættes ned.
- Studienævnet ønsker en afklaring af profilfagenes status, inden der tages
beslutning om ændring af begyndelsesdatoen for specialet.
- Studienævnet finder, at det vil give vejledere store udfordringer, hvis opstarten af vejledningsforløbet allerede påbegyndes i 2. semester (specialestuderende på mange stadier i forløbet).

Studienævnet valgte at give uddannelsesnævnene mulighed for også at indsende bemærkninger til rapporten. Deadline blev sat til d. 1. februar kl. 9.00 til sekretæren.
Evt. indsendte bemærkninger vil blive sammenskrevet med studienævnets indstilling
og sendt i en kort intern høring.
6. Eventuelt
Studienævnet ønskede at takke den afgående formand for en ihærdig arbejdsindsats.

