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Dagsordenspunkt:  Drøftelse og konklusion:  Opfølgning  

0. Godkendelse af dagsorden  
 

Der blev spurgt til, hvorfor flere punkter (manglende 
evalueringssammenfatninger, evaluering af pilot om feedback) ikke var på 
dagsorden til dagens møde. Det kunne oplyses, at formandskabet havde 
vurderet, at der ikke var plads til disse punkter før på mødet i december. 
Dette tog studienævnet til efterretning.  
Dagsorden blev herefter godkendt. 
 

 

1. De studerendes punkt  
 

• Møde med administrationen om udlandsophold 
Der har været afholdt et første og meget konstruktivt møde med 
administrationen (Internationalt center, Forskning og talent og Arts 
Studier) om de udfordringer med især forskel i information, som mange 
studerende havde oplevet i forbindelse med udlandsophold.  
Der vil fremadrettet være et mere særligt fokus på Arts studerende på 
hjemmesiderne og så vil der blive en bedre understøtning af 
studenterstudievejlederne, så det sikres, at de studerende sendes det 
rigtige sted hen i administrationen, når de skal have info og søger om 
ophold i udlandet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Orientering 
 

a. Orientering fra studieleder  
• Timetælling af undervisning 

Studieleder rundsendte en oversigt over udbudte timer på alle 
uddannelser under IKS. Listen er meget positiv, da alle fag lever op til 
kravene, sprogfagene endda med en del mere end der kræves. 
Eneste undtagelser er de to uddannelser Forhistorisk og Middelalder- og 
Renæssancearkæologi, som er under afvikling (pt. 5. sem. med BA-
projekt). Samlet set har der dog på begge uddannelser ved fuldt 
gennemløb været et overskud på 100 timer. 

• Nyt fra UFA 
- På seneste møde havde Artsrådet deltaget. De havde efterlyst 

større anerkendelse af studerendes frivillighed i politiske 
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organer på AU f.eks. i form af en udtalelse eller lignende. Dette 
indførte studienævnene ved IKS og TEO i jan 2017. På AU 
niveau er der sidenhen arbejdet med dette, og resultatet blev 
offentliggjort d. 6. nov. og vil blive sendt ud med dette referat. 
Der blev spurgt til, om der også kan laves en udtalelse for 
arbejde i UN f.eks. på studienævnsniveau. Dette vil blive taget 
op på næste møde. 

- Svarprocent på SMU 
Der var efterlyst ideer til at hæve svarprocenten på SMU. Der 
blev bl.a. foreslået præmier uddelt ved lodtrækning og en større 
synliggørelse af de tiltag, der bliver gjort i forlængelse af SMU. 
Dette kunne bl.a. være en mail fra afdelingsledere til hele 
fagmiljøet om disse tiltag, eller skilte/plakater med markering 
af tiltagene. Andre ideer er meget velkomne. 

- Studieintroarrangementer 
KA-intro på DPU blev fremhævet som et arrangement, der 
fungerer godt. Andre er meget velkomne til at lade sig inspirere. 
Hvis der er miljøer, som har andre gode arrangementer eller 
ønsker inspiration til at forbedre introarrangementer kan de 
henvende sig til studieleder. 

 
b. Orientering fra studienævnsformanden (punktet blev gennemgået af 

mødeleder NB i formandens fravær) 
• Udpegning af studieleder 

Dekanen har valgt at følge studienævnenes indstilling af Liselotte 
Malmgart som studieleder i den kommende periode, hvilket 
studienævnet udtrykte stor tilfredshed med. 

• Valg 2018 
Alle fagligheder undtagen underviserne på Antropologi fik indsendt og 
godkendt valglister til tiden. Ifølge valgreglerne blev der efterfølgende 
trukket lod blandt valgbare kolleger, så der også er en officiel liste for 
Antropologi.  

 
 
 
 
Tages op på mødet i 
december 
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På Historie og Klassiske Studier skal de studerende endda til kampvalg 
for første gang i mands minde.  

• Trafikforhold - opfølgning 
Studienævnet havde sendt et brev til Anders Kragh Moestrup, som står 
for koordinationen mellem universitetet og kommunen. Der var hurtig 
respons med en invitation til studienævnet om at sende en deltager til 
næste møde med kommunen, som afholdes i december. AP ønskede at 
deltage i dette. 

• Opfølgning på SMU 2017 
Som opfølgning på SMU2017, havde studieleder udarbejdet et brev på 
vegne af alle studienævn, som var sendt til fakultetsledelsen og 
institutledelserne. Studienævnet ønskede, at der skal sættes konkrete 
tiltag i gang bl.a. for at skaffe flere gruppepladser og forbedre 
undervisningslokalerne. Der var enighed i, at afdelingslederne skal tage 
dette op på et institutledelsesmøde.  
LM har efterfølgende mødtes med administrationschefen, som 
forsikrede om, at de er i færd med at se på det. Han kunne oplyse, at der 
er kommet forbedringer i det system, hvor studerende kan booke ledige 
undervisningslokaler til grupperum. 
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/campus/lokalebooking/ 
Det er muligt at reservere et lokale op til 4 timer og to dage frem. 
 

• Dialogmøder  
Studienævnene udpegede tidligere på året en række uddannelser til 
dialogmøder med prodekanen. Der var fremsendt referater af 
dialogmøderne, som kan tjene til inspiration for nye tiltag. Studienævnet 
tog disse til efterretning. 
 

c.  Orientering fra vejledningen (VEST) 
• Alle specialeaktiviteter for F18 specialestuderende ligger nu online 
• Arts Karriere har udgivet et Jobinspirationskatalog, som har til formål at 

give studerende inspiration til fremtidige karrieremuligheder. Kataloget 
vil også blive lagt ind på studieguidens sider. 

 
 
 
KBJ videreformidler 
kontakt. 
 
 
 
 
JSN sørger for, at det 
kommer på et IL-
møde 
 
 
 
 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/campus/lokalebooking/
http://azurelink.erm-au.dk/l/e5a2a642c74a401cb1f68a7ac0ac1523/CB9FE8CD/5C45484/102017n
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• Studiepraktikken er slut og havde omkring 800 studerende på Arts. 
Evalueringerne er ved at blive lavet. Generelt en god stemning og 
afviklet med succes over hele linjen. 

• U-days – der arbejdes på at udvide U-days, så den varer to dage. Der 
afventes en endelig beslutning  

 

3. Personsag  
 

Forretningsudvalget havde videresendt en sag til studienævnet om 
dispensation til ekstra forsøg til BA-projekt. Begrundelsen for ansøgningen 
var, at den studerende ikke mente at have fået tilstrækkelig feedback og 
vejledning tidsnok til at kunne aflevere fyldestgørende til 2. forsøg.  
 
Studienævnet var af den principielle holdning, at selvom der arbejdes meget 
med at opgradere og inddrage feedback i uddannelserne, så burde 
manglende eller mangelfuld feedback ikke kunne anses som et usædvanligt 
forhold, der kunne udløse dispensation. Eneste undtagelse kunne være i 
forbindelse med speciale, hvilket ville komme an på en konkret vurdering. 
 
Forretningsudvalget havde også bedt studienævnet vurdere om 
proportionalitetsprincippet burde inddrages i vurderingen af ansøgningen. 
Studienævnet mente ikke, at princippet i sig selv i denne sag kunne udløse 
en dispensation. 
 
Studienævnet valgte derfor at fastholde forretningsudvalgets indstilling, 
som var ikke at imødekomme ansøgningen.  
 

 
 
 
 
 
Principiel holdning i 
SN 

4. Længde af specialer – 
tilbagemeldinger fra UN  

 

Studienævnet havde bedt UN drøfte længden af specialer. Punktet blev 
indledt med en runde af, hvilke holdninger de enkelte UN havde. Alle UN 
kunne melde tilbage, at de ikke ønsker at ændre på sidetallet, da det 
nuværende niveau på de enkelte uddannelser anses for at være det korrekte 
til at kunne opfylde de faglige krav i studieordningerne.   
Studienævnet ønskede derfor ikke at gøre mere på nuværende tidspunkt, 
men vil tage spørgsmålet op igen om et års tid. 
 

 
 
 
 
Punkt til E18 
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5. Forslag til 
studieordningsændringer 

 

UN havde indsendt forslag til studieordningsændringer, som havde været sendt til 
krydslæsning inden mødet. Alle forslag var blevet forsynet med et indstillingsskema 
og et oversigtsskema over studiestrukturen i forslagene. Der var indledningsvis stor 
ros fra studienævnet til den overskuelighed, som disse skemaer skabte for 
krydslæserne. 
 
På studienævnsmødet blev ændringsforslagene behandlet, og der blev 
besluttet om de enkelte forslag kunne: 

1. Godkendes som de forelå og dermed indstilles til dekanens godkendelse. 
2. Godkendes med mindre ændringer (kræver ikke ny behandling i SN) og 

derefter indsendes til dekanens godkendelse. 
3. Skal revideres af UN og behandles igen på næste SN-møde. 
4. Afvises. 

 
 
BA i antropologi: 
Der blev redegjort for opbygningen især 1. sem, som bliver ét stort fag med 
bestået/ikke bestået. Dette er inspireret fra KU, hvor det fungerer fint. De 
studerende er meget positive overfor dette og regner med, at det vil mindske stress 
og frafald. 
Krydslæserne bemærkede også dette, og det fokus der var lagt ind med samarbejde 
med virksomheder. Der var dog en række bemærkninger til detaljer samt mindre 
dele, der skulle justeres, som vil blive videreformidlet til fagligheden. Endelig 
manglede der at blive lavet endeligt tjek ved SNUK og beregnet ressourceforbrug, 
og så skal den sendes i høring ved censorformandskab og aftagere.  
 
Studienævnet mente, at rettelserne var af et omfang, så det ikke var nødvendigt at se 
ordningen igen på næste møde. 
 
Det blev derfor besluttet, at forslaget godkendes med mindre ændringer (kræver 
ikke ny behandling i SN) og derefter indsendes til dekanens godkendelse. 
 
 
KA i human security: 
Krydslæserne bemærkede, at der var gode tiltag bl.a. ift. studieforløb, men at der 
stadig mangler noget afklaring af samarbejdet med ST samt nogle fagbeskrivelser. 
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Derudover manglede der at blive lavet endeligt tjek ved SNUK og beregnet 
ressourceforbrug, og så skal den sendes i høring ved censorformandskab og 
aftagere.  
 
Det blev derfor besluttet, at forslaget skal revideres af UN og behandles igen på 
næste SN-møde. 
 
 
BA-TV i sociologi: 
Der var nogle få bemærkninger til forslaget. 
 
Studienævnet mente, at rettelserne var af et omfang, så det ikke var nødvendigt at se 
ordningen igen på næste møde. 
 
Det blev derfor besluttet, at forslaget godkendes med mindre ændringer (kræver 
ikke ny behandling i SN) og derefter indsendes til dekanens godkendelse. 
 
 
BA i arkæologi: 
Krydslæserne bemærkede, at der var lavet fine justeringer og præciseringer. Der var 
dog mange faglige mål til Udgravningsledelse og antikvariskvirksomhed, som bør 
genovervejes. Der manglede i forslaget sidetal for omfanget af flere portfolier, 
hvilket UN ellers havde taget stilling til. 
 
Studienævnet mente, at rettelserne var af et omfang, så det ikke var nødvendigt at se 
ordningen igen på næste møde. 
 
Det blev derfor besluttet, at forslaget godkendes med mindre ændringer (kræver 
ikke ny behandling i SN) og derefter indsendes til dekanens godkendelse. 
 
 
KA i SHM: 
Der var ingen kommentarer til forslaget, som derfor kunne godkendes som det 
forelå og dermed indstilles til dekanens godkendelse. 
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BA i filosofi (med sidefag): 
Krydslæserne bemærkede, at længden af ordinær (tidsangivelse) og omprøve 
(sidetal) i Filosofihistorie 1 skulle præciseres/genovervejes. Det blev bemærket at 
betegnelsen propædeutik var en uheldig betegnelse, da det i bekendtgørelsesmæssig 
terminologi er sprogkurser på gymnasieniveau, der udløser ekstra SU. Begge dele 
ønskede faget at tage op til genovervejelse. 
 
Derudover manglede der at blive lavet endeligt tjek ved SNUK og beregnet 
ressourceforbrug, og så skal den sendes i høring ved censorformandskab og 
aftagere.  
 
Studienævnet mente, at rettelserne var af et omfang, så det ikke var nødvendigt at se 
ordningen igen på næste møde. 
 
Det blev derfor besluttet, at forslaget godkendes med mindre ændringer (kræver 
ikke ny behandling i SN) og derefter indsendes til dekanens godkendelse. 
 
 
BA i idéhistorie: 
Krydslæserne bemærkede, at der kun var noteret max sidetal ved eksamener og at 
man burde overveje interval. Også så var der en omprøveform på BA-projekt, som 
ikke så ud til at være indenfor bekendtgørelsens rammer og derfor skulle fjernes. 
Der manglede tidsangivelse for nogle bunden hjemmeopgaver, og så burde 
omprøven i Globalt tema genovervejes længdemæssigt. 
 
Derudover manglede der at blive lavet endeligt tjek ved SNUK og beregnet 
ressourceforbrug, og så skal den sendes i høring ved censorformandskab og 
aftagere.  
 
Studienævnet mente, at rettelserne var af et omfang, så det ikke var nødvendigt at se 
ordningen igen på næste møde. 
 
Det blev derfor besluttet, at forslaget godkendes med mindre ændringer (kræver 
ikke ny behandling i SN) og derefter indsendes til dekanens godkendelse. 
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Master i humanistisk organisationsudvikling: 
Der manglede oplysninger om bedømmelses- og censurform for modul 3. 
 
Derudover manglede der at blive lavet endeligt tjek ved SNUK og beregnet 
ressourceforbrug, og så skal den sendes i høring ved censorformandskab.  
 
Studienævnet mente, at rettelserne var af et omfang, så det ikke var nødvendigt at se 
ordningen igen på næste møde. 
 
Det blev derfor besluttet, at forslaget godkendes med mindre ændringer (kræver 
ikke ny behandling i SN) og derefter indsendes til dekanens godkendelse. 
 
 
BA i globale studier (rammestudieordninger for 30 og 60 ECTS propædeutik): 
Krydslæserne bemærkede, at der var byttet rundt på den historiske indføring og den 
nutidige gennemgang til regionen, samt aktiv deltagelse til alle fag på de første 
semestre. Dette har der været lange drøftelser af i fagmiljøet, så det er meget 
bevidst at det er valgt på den måde. Der blev spurgt til, hvordan 
samlæsningsangivelsen skulle forstås, samt om det var muligt at efterleve kravet om 
originalsproget materiale ved BA-projekt. Rationalet bag begge dele blev forklaret.   
Der var en del bemærkninger til eksamensformerne især omprøveformerne, som vil 
blive taget med i det videre arbejde. 
 
Derudover manglede der at blive lavet endeligt tjek ved SNUK og beregnet 
ressourceforbrug, og så skal den sendes i høring ved censorformandskab og 
aftagere.  
 
Det blev derfor besluttet, at forslaget skal revideres af UN og behandles igen på 
næste SN-møde. 
 
 
BA-TV i centraleuropastudier: 
Der blev spurgt til, om der var samlæsning med bacheloruddannelsen, hvilket ikke 
er tilfældet, da tilvalget skal være på engelsk. En række ambassader giver støtte til 
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tilvalget og formidler kontakten for de studerende til virksomheder i det indbyggede 
”Internship”. 
Der har manglet studenterinddragelse i processen og UN, mangler også, at 
godkende, og så skal der laves endeligt tjek ved SNUK og beregnet 
ressourceforbrug.  
 
Hvis der leves op til ovenstående mente studienævnet, at rettelserne var af et 
omfang, så det ikke var nødvendigt at se ordningen igen på næste møde. 
 
Det blev derfor besluttet, at forslaget godkendes med mindre ændringer (kræver 
ikke ny behandling i SN) og derefter indsendes til dekanens godkendelse. 
 
 
BA i klassisk arkæologi: 
Der blev redegjort for hvordan der er indført progression i skriftlighed bl.a. i flere 
nye eksamensformer som portfolio og konference papers. Herudover var der ikke 
nogen kommentarer. 
 
Derudover manglede der at blive lavet endeligt tjek ved SNUK og beregnet 
ressourceforbrug, og så skal den sendes i høring ved censorformandskab.  
 
Studienævnet mente, at rettelserne var af et omfang, så det ikke var nødvendigt at se 
ordningen igen på næste møde. 
 
Det blev derfor besluttet, at forslaget godkendes med mindre ændringer (kræver 
ikke ny behandling i SN) og derefter indsendes til dekanens godkendelse. 
 
 
BA i klassiske sprog (med sidefag): 
Der blev redegjort for den meget omfangsrige samlæsning og hvordan den var 
forberedt til en sammenlægning af de tre bacheloruddannelser, som både dekanat og 
uniled bakker op om. 
Der blev påpeget, at en del omprøver virkede meget store (dobbelt af ordinær), 
hvilket studienævnet mente burde sættes ned (til f.eks. 40-45 min).  
De studerende har stillet spørgsmål ved, om de sproglige krav var blevet sat for 
langt ned. Dette tages op på fagrådets næste møde.  
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Derudover manglede der at blive lavet endeligt tjek ved SNUK, og så skal den 
sendes i høring ved censorformandskab. 
 
Studienævnet ønskede at høre tilbagemeldingen fra de studerende fra fagrådsmøde 
inden en endelig godkendelse. Det blev derfor besluttet, at forslaget skal revideres 
af UN og behandles igen på næste SN-møde. 
 
 
BA i historie: 
Krydslæserne spurgte ind til tidsangivelsen i oversigtsskemaet (48 el 54 t) for 
Kildekritisk metode, som skyldes en forskel mellem AU (48 t) og KU (54 t) og et 
ønske fra faget om at standardisere på tværs. De studerende i UN var dog ikke 
begejstrede for 54 t, men det skal afklares i fagrådet, hvad de studerende 
forstrækker. Herudover anså krydslæserne det som positivt, at det bliver muligt at 
vælge et formidlingsfag. Der blev spurgt til sammenhængen (undervisning og 
eksamen) mellem bacheloruddannelsen og tilvalget især for Bredt emne. Det kunne 
oplyses, at der er udstrakt samlæsning, men for Bredt emne er der et selvstændigt 
fag på 2. sem af TV på 10 ECTS. Ændringen af eksamensformen på faget var i 
øvrigt et studenterønske, mens forskellen mellem ordinær og omprøve blev 
begrundet i, at alle studerende gerne skulle kunne færdiggøre semesteret uden 
unødig forsinkelse. 
 
Derudover manglede der at blive lavet endeligt tjek ved SNUK, og så skal den 
sendes i høring ved censorformandskab.  
 
Studienævnet mente, at rettelserne var af et omfang, så det ikke var nødvendigt at se 
ordningen igen på næste møde. 
 
Det blev derfor besluttet, at forslaget godkendes med mindre ændringer (kræver 
ikke ny behandling i SN) og derefter indsendes til dekanens godkendelse. 
Studienævnet ønskede dog at se beskrivelserne for tilvalget på næste møde. 
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BA i religionsvidenskab: 
Der blev redegjort for at arbejdet endnu ikke var færdigt, da der manglede afklaring 
på status af 5 ECTS fagene, som ellers er nødvendige pga. samlæsning. Hvis der 
ikke gives denne godkendelse, skal arbejdet starte forfra. 
Der er indført et nyt fag Moderne religion. 
De studerende ønsker flere eksamener og mere graduering. 
Krydslæserne bemærkede, at fagbeskrivelserne generelt set ikke er så homogene, 
bl.a. er de meget korte for Religionssociologi og -psykologi 1 og 2. Disse er i øvrigt 
meget ens og burde vel være forskellige med tanke for niveau og progression i både 
faglige mål og eksamensform.  
Faglige mål bør gennemgås for stringens i viden, færdighed og kompetencer. 
Der bør være frie opgaver på uddannelsen før BA-projekt. 
Eksamenerne på 7. sem. bør gentænkes ift. arbejdsbelastning.  
Der blev spurgt til, om de mange mundtlige eksamener gennem uddannelsen er en 
bevidst politik, hvilket kunne bekræftes, da mange bliver gymnasielærer. 
Studienævnet havde forståelse for dette, men opfordrede alligevel til at formidling 
til en bestemt målgruppe kunne indtænkes anderledes, som det f.eks. gøres i 
Historiebrug på BA i historie. 
Der blev foreslået, om eksamen i SG ikke kunne ændres til en form for skriftlig 
(fri/bunden el. portfolio) eller alternativt, at der tænkes i en sammenhæng mellem 
eksamensformerne i SG og Religionsfilosofi og etik, som emnemæssigt hænger 
sammen, så der er mundtlig i den ene og skriftlig i den anden.  
 
Derudover manglede der at blive lavet endeligt tjek ved SNUK og beregnet 
ressourceforbrug, og så skal den sendes i høring ved censorformandskab og 
aftagere.  
 
Det blev derfor besluttet, at forslaget skal revideres af UN og behandles igen på 
næste SN-møde. 
Studienævnet ønskede også her at se beskrivelserne for tilvalget på næste møde. 
 

6. Uddannelsesnævnenes 
prioritering af punkter til 
kommende møder 

Studienævnet var af den holdning, at der er rigeligt på dagsorden til mødet i 
december, hvorfor det bør tages op på mødet i januar (konstituerende og 
ordinært). 
 

 



Side 13 af 14 

Listen ser derefter ud som følger: 
 

Punkter til kommende 
SN-møder 

På 
dagsorden 
E17: 

Ansvarlig 

• Udtalelse til studerende 
om arbejde i UN 

Dec  SN 

• Erhvervskompetencer 
og BA 

E17 SN 

• Feedback - pilotforsøg 
ved sommereksamen. 

Dec Formandskab/AL 

• Evaluering af RUS-intro Dec Formandskab 
Opsamling på 

aftagerpanelmøde 
• Arbejdsmarkedets 

’point of entry’ til IKS? 
• Fokus på 

erhvervsrettethed 
• Styrkelse af digitale 

kompetencer 
• Oversættelsesproblemat

ik 
Nedsættelse af aftagerfora 

Dec 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dec 

Formandskab 
 
 
 
 
 
 
 
 
AL/SL 

Systematisk opsamling på 
udlandsophold 
(spørgeskema om erfaring 
med studieophold) 

E17 Formandskab 

Den tættere sammenhæng 
mellem undervisning og 
forskning vil  

Studienævnet 
tager det op 
på et senere 
møde. 

Formandskabet 

Selvplagiats problematikken F18  
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Anonymisering af 
studerende til eksamen 
(eksamensnummer) 
(indmeldt af AFI) 

Dec 
Nov 

SN 
UN 

Evalueringskultur (indmeldt 
af AFI) 

F18  
 

7. Eventuelt En række uddannelser har store problemer med studerende, som ikke er 
stærke nok til skriftlig dansk. Der blev drøftet, hvad der kan gøres i denne 
sammenhæng, og der blev foreslået følgende: 

- Henvisning til skrivekurser. Der skal undersøges, hvilke 
muligheder, der findes. 

- Mulighed for indførelse af minimumskarakter i dansk.  

 
 
 
Undersøg muligheder 
af begge punkter. 
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