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Ad 1) Indledende drøftelse af kriterier for ikke-retskravsansøgere til 

KA-optag v/ Ida Høyer Minck, FAK 

Ida Høyer Minck redegjorde kort for optagelsestallene til vinteroptaget. Hun 

foreslår, at fagene laver en liste over, hvilke faglige forudsætninger, der skal 

være opfyldt for studerende, der ikke har direkte adgang. Fagene er 

velkomne til i den forbindelse at kontakte Ida – det skal gøres inden jul, da 

listen skal ud på nettet senest den 16. januar, hvor der åbnes for KA-optaget 

til efterårets semesterstart. 

 

Ad 2) Godkendelse af dagsorden 

Efter en kort introduktion af SN til de nye medlemmer blev dagsordenen 

godkendt.  

 

Ad 3) Godkendelse af referat 

Godkendt med en enkelt rettelse. 

 

Ad 4) Meddelelser 

LS mindede om, at holddispensationer til forårets undervisning vil blive 

behandlet i december, så fagene skal have eventuelle 

dispensationsansøgninger klar til december-mødet. 

 

LS orienterede om UddannelsesTjek, hvor fagene skal udarbejde spørgsmål 

til eventuelle kommende studerende for at afklare om studiet er det rette for 

dem. Fagene aftalte at holde et inspirationsmøde den 15. november kl. 8.30-

9.30. 

 

Der skal også udarbejdes spørgsmål til de nye Kvote 2-interviews – hvert 

fag skal udarbejde tre spørgsmål, som skal sendes til LS senest den 26. 

november. 

 

LS orienterede om, at Studenterambassadøren har lavet en rapport om FAKs 

håndtering af for sene KA-ansøgninger. 

 

LS har sendt et notat om fjernprøver i skriftlig høring, og da der ikke kom 

indsigelser betragtes notatet som godkendt.  

 

Ad 5) Valg af studienævnsnæstformand 

ASC blev valgt med applaus. [Indstillingen er efterfølgende godkendt af 

dekanen]. 

 



 

SIDE 3 AF 3 Ad 6) Kursusevalueringer for forårets kurser 2019 (evalueringer for 

DCC vedhæftet) 

SN godkendte evalueringerne fra DCC, evalueringer fra de andre fag 

behandles på næste møde. 

 

Ad 7) Behandling af pensumkrav på Græsk og Latinsk propædeutik 

(Vedhæftet) 

Pensumkravene blev godkendt uden kommentarer. 

 

Ad 8) Behandling af notat om plagiering (Vedhæftet) 

Der var på baggrund at notatet en diskussion om genbrug af egen opgave og 

genbrug af petitum og litteraturliste. 

LS arbejder videre med notatet – notatet forventes endeligt behandlet på 

næste studienævnsmøde. 

 

Ad 9) Ny dato for SN-mødet i december 

Det blev aftalt at rykke december-mødet til den 13. december kl. 10-12. 

 

Ad 10) Drøftelse af handleplaner for undervisningsmiljøvurdering – 

herunder løbende drøftelse af studiemiljøet (Handleplaner 

vedhæftet) 

LS redegjorde for, at der er et vist overlap mellem FAKs handleplaner for 

UVM, og SNs fokuspunkter, som blev drøftet på sidste møde. Det blev 

besluttet at arbejde videre med studiegrupper/læsegrupper og det aktive 

studiemiljø. Idet FAKs fokus på studiemiljø handler om, hvad der foregår i 

undervisningslokalerne, foreslår LS, at SN har fokus på studiemiljøet uden 

for undervisningen. Fx Fagråd, faglige og sociale grupper osv, ligesom der i 

handleplanerne skal være fokus på aftager- og arbejdsmuligheder, 

karrierefokus og forventningsafstemninger. 

 

LS arbejder videre med handleplanerne. 

 

Ad 11) Merit- og dispensationssager 

Studienævnet fulgte faggruppen for Forhistorisk Arkæologis indstilling til 

en imødekommelse. 

 

Ad 12) Eventuelt 

Der var intet til eventuelt. 

 

Mødet slut kl. 11.43. 

 

 


