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Dagsordenspunkt:

Drøftelse og konklusion:

1. Navnerunde

Mødet blev indledt med en navnerunde.

2.

Formand M/K Christina Fiig gav en kort orientering om rammerne for
studienævnets virke og studienævnets rolle samt en præsentation af årshjul
for studienævnets arbejde og de fastlagte mødedatoer for foråret. Det kunne
oplyses, at studienævnet mellem møderne primært kommunikerer via mail
og Blackboard. Hvis suppleanter ønsker at komme på mailinglisten eller at
blive tilmeldt konferencen, skal de kontakte studienævnssekretæren.

Orientering om
studienævnets arbejde ved
formanden

Opfølgning

CF henviste til studienævnets hjemmeside, hvor bl.a. forretningsorden for
studienævnet, forretningsudvalget og aktivitetsudvalget samt referater fra
tidligere møder ligger. Formanden opfordrede alle til at orientere sig i
materialet.
MØDEDATOER F19: 13/2, 13/3, 10/4, 8/5, 12/6
CF gjorde opmærksom på, at møderne som udgangspunkt er offentlige
(bortset fra enkelte lukkede punkter), at der er mødepligt, og at hun opfordrer
alle til at sende en suppleant ved afbud
Endelig blev der givet en reminder om introduktionskurset til
studienævnsarbejdet d. 29. januar og en opfordring til hele studienævnet om at
tilmelde sig til ARTS Uddannelsesdag d. 26. februar.
3. Runde for nye og gamle
studenterstudienævnsmedlemme
r: arbejdet i studienævnet set fra
de studerendes perspektiv – håb,
erfaringer og konstruktiv kritik

De afgående studentermedlemmer præsenterede kort deres tanker og erfaringer
med studienævnet og deres håb for det fremtidige virke.
Der blev opfordret til, at selvom det kan virke overvældende at komme ind i
studienævnets arbejde, og at der kan være meget at forholde sig til, så skal man
bare tage det stille og roligt, for der vil være en stejl læringskurve. Det er i den
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sammenhæng rigtig vigtigt at sparre med og lade sig inspirere af de øvrige
medlemmer, hvor især formøderne er meget vigtige. Her kan Artsrådet også
være en støtte. Og så bør man huske, at en del af kvalitetssikringen kan bestå i
at få uddybet emner.
Man skal huske at konsultere sit bagland, da det er dem, man repræsenterer, og
man skal derfor også huske at sende en suppleant, hvis man er forhindret i at
komme.
De fleste nyvalgte studerende har siddet i UN og glædede sig især til at få større
indsigt i det politiske landskab på AU og i studienævnets arbejde og den
indflydelse der følger med.
Formand sluttede af med at takke alle afgående medlemmer, især
næstformændene, for deres konstruktive og engagerede indsats i det forløbne
år.
4. Valg af formand blandt VIPmedlemmer

Peter Bugge blev valgt som ny formand. Han takkede for valget, og overtog
herefter mødeledelsen.
Mads Daugbjerg blev valgt som stedfortræder for formanden.

5. Valg af næstformand blandt
nyvalgte studerende

Victor Lundhede Christensen (Japanstudier) blev valgt som næstformand.

6.

Som medlem af studienævnets forretningsudvalg (FU) præsenterede Jørn
Borup kort, hvad arbejdet består i, og hvilket ansvar dette indebærer.
Herefter blev Jørn Borup genvalgt som VIP repræsentant med Niels Brimnes
som suppleant. Der skal findes andre senere på året.
For de studerende blev Birgitte Desirée Pettersen valgt med Emilie Bødker som
suppleant.
Der blev drøftet, om de ugentlige mails med indstillinger fra FU var uddybende
nok til, at SN kunne forholde sig til sagerne og deres konkrete indstilling. Der
var enighed om at følge op på dette på et af de førstkommende møder.

Nedsættelse af
forretningsudvalg

Opfølgning i feb. eller
marts
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7.

Valg til aktivitetsudvalget

KSG præsenterede kort aktivitetsudvalgets virke.
Herefter blev Uwe Skoda og Rainer Atzbach valgt som VIP repræsentanter, og
Jason Tran og Emilie Bødker blev valgt for de studerende.

8.

Valg til institutforum

Der skulle udpeges tre studerende til Institutforum ved IKS. Valgperioden er 1
år. De studerende havde til formødet kun fundet en kandidat, nemlig Tina
Bayrampour. De studerende skal derfor ud i deres bagland og finde de to sidste.
De vender derfor tilbage med navne inden næste møde.

9.

Planlægning af møder i F19

Følgende emner blev skrevet på listen over punkter til møder i F19:
• Bæredygtighed på møder og andre områder, som SN har indflydelse på
• Samlet punkt om specialer (karakterer, erhvervsspecialer og portfolioeksamensformen). De to første elementer stod allerede på listen, mens
det sidste blev uddybet og drøftet, hvad det indebar. PB opsummerede
præmisserne for at punktet kunne behandles af SN:
- en kortlægning af beskrivelserne i alle studieordninger på IKS
- statistik på omfanget af brugen af portfoliospecialer på IKS
- en juridisk afklaring af disses status ift. 4+4 studerende og
’almindelige’ KA-studerende

På mødet i februar

På møde i april

Punktet kan derfor ikke tages op før ovenstående er klarlagt.
10. Eventuelt

LM takkede CF for indsatsen i studienævnet og overrakte en boggave.
CF takkede TSW for indsatsen i studienævnet gennem årene.

Mødet sluttede 12.53
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