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Til stede 

Lasse Sonne (LS), Signe Mellemgaard (SM), Jane Fejfer (JF), Per Ole 

Rindel (POR), Heine Hansen (HH), Anton Skovsgaard Christiansen (ASC),  

Christine Delcomyn Dohn (CDD), Bendegúz Barna (BB), Adam Schwartz 

(AS), Lisa Marie Andersson (LMA) Jakob Pedersen Udengaard (JPU) 

 

Desuden deltog 

Benedicte Fonnesbesch Wulff (BFW),  

 

Til punkt 0 deltog Ida Marie Høyer Minck, Nicolaj Andreasen og Isabell 

Ducket 

 

Afbud 

Simon Turner 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Godkendelse af referat fra SN-mødet den 13. februar 2019. 

3. Meddelelser. 

4. Behandling af kursusevalueringer fra efteråret 2018. 

5. Behandling af afviklingsplaner i forhold til de nye 2019-studieordninger. 



 

 

SIDE 2 AF 4 6. Drøftelse af studienævnets mål for 2019, herunder studienævnets årshjul. 

(bilag vedhæftet) 

7. Drøftelse af Studienævnets forretningsorden og skriv om 

delegationsretten. 

8. Behandling af instituttets evalueringspolitik. (bilag vedhæftet). 

9. Drøftelse af årets uddannelsesredegørelse, herunder frafalds-, 

gennemførsels- og ledighedsstatistik. 

10. KUs uddannelseskvalitetssikringssystem 

a) Forlag fra SN til ændringer/afskaffelser/tilføjelser 

b) Drøftelse af foreslåede ændringer (bilag vedhæftet) 

11. Drøftelse af parallelsproglighed. 

12. Status på mødet med Aftagerpanelet. 

13. Orientering om studienævnsbetjening. 

14. Merit- og dispensationssager. 

15. Eventuelt. 

 

Punkt 0) 

KA-optaget redegjorde kort for optaget. Senest den 8.april sendes KA-

ansøgninger til høring hos faggrupperne. De skal sendes retur til FAK senest 

den 29. april. 

Ved restpladser åbner 2. runde for KA-optag i starten af juni. 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

Ad 2) Godkendelse af referat fra SN-mødet den 13. februar 2019. 

Godkendt. 

 

Ad 3) Meddelelser. 

LS berettede om 

 4 måneders specialeskrivning. Der kommer ikke ændringer til de faglige 

krav, omfang osv. Det vides endnu ikke, hvornår det træder i kraft. 

 det nye kvote 2-system. Fra optaget 2020 skal alle kvote 2 ansøgere til en 

skriftlig prøve på ITX - først herefter kan man blive optaget. 6-tals-kravet 

bortfalder 

 evalueringsmøde om evalueringsskemaet, der er mulighed for at ændre i 

skemaet. Møde igen den 4. april kl. 14.30 

  

Ad 4) Behandling af kursusevalueringer fra efteråret 2018. 

Evaluering af AMIS F18, godkendt. 

Klassisk arkæologi mangler Græsk-hellenistisk tid- Intro-kurset og Romersk 

arkæologi er evalueret. SN afventer det sidste kursus, inden endelig 

behandling. 



 

 

SIDE 3 AF 4 Græsk og Latin er i proces, evalueringerne kommer med på næste møde.  

SM og BB redegjorde for evalueringer på Etnologi. Der er tre røde kurser – 

det arbejdes der på. SN godkender evalueringerne. 

LS redergjorde for, at nogle kurser på Historie får kategori B – det kan være 

svært at ændre på formatet i kurset, men der arbejdes på det.  

SN godkender evalueringerne. 

 

Ad 5) Behandling af afviklingsplaner i forhold til de nye 2019-

studieordninger. 

Det blev besluttet, at de gamle studieordninger på BA-niveau, lukker 

01.09.2022, hvis man er optaget E18.  

Klassisk Ark og græsk og latin lukker 01.09.2023 på grund af 

propædeutikken. 

01.02.2022 lukker gamle KA-studieordninger for alle optagede på KA-

niveau i E18. For de uddannelser med gymnasierettet sidefag gives et halvt 

år ud over den maksimale studietid, så der tages højde for krydsfakere, der 

skal bestå 75 ETCS på KA-sidefaget - de lukker derfor 01.09.2022. 

På baggrund af disse deadlines er afviklingsplanerne for faget godkendt. 

 

Ad 6) Drøftelse af studienævnets mål for 2019, herunder 

studienævnets årshjul. (bilag vedhæftet) 

LS spurgte, hvad SN kunne have af mål for SN-arbejdet i 2019?  

POR forslog, at der skulle være særlig opmærksomhed på studiemiljøet. Idet 

studiemiljøundersøgelsen ikke nødvendigvis er retvisende, kunne SN lave 

sin egen undersøgelse, så indsatserne kan målrettes.  

Der var enighed om at have studiemiljø som fast punkt på møderne i 2019 

og inddrage fagrådsmiljøerne. 

 

Ad 7) Drøftelse af Studienævnets forretningsorden og skriv om 

delegationsretten. 

Studienævnet vil leve op til forretningsordenen, således at punkter til 

dagsorden skal være formanden i hænde senest 8 hverdage før mødet. 

 

Det blev diskuteret hvorvidt diskussionsreferater skulle erstattes af 

beslutningsreferater. Der blev stemt om det – der var flertal at prøve at have 

beslutningsreferater i et semester for herefter at evaluere, hvad der fungerer 

bedst. 

 

Ad 8) Behandling af instituttets evalueringspolitik. (bilag vedhæftet). 

Studienævnet skal revidere instituttets evalueringspolitik i forbindelse med 

den nye evalueringsprocedure. LS har sendt et udkast ud, som er magen til 

den politik, der kørte i E18. 

Herefter en diskussion af, hvordan der evalueres. 



 

 

SIDE 4 AF 4 Der var enkelte forslag til udkastet – LS opdaterer udkastet og Studienævnet 

godkender politikken dags dato. 

 

Ad 9) Drøftelse af årets uddannelsesredegørelse, herunder frafalds-, 

gennemførsels- og ledighedsstatistik. 

LS redegjorde for evalueringen - han kontakter de enkelte fagkoordinatorer 

for detaljer og spørgsmål. 

 

Ad 10) KUs uddannelseskvalitetssikringssystem 

a) Forlag fra SN til ændringer/afskaffelser/tilføjelser 

Rykkes til næste møde 

 

b) Drøftelse af foreslåede ændringer (bilag vedhæftet) 

Rykkes til næste møde 

 

Ad 11) Drøftelse af parallelsproglighed. 

Rykkes til næste møde 

 

Ad 12) Status på mødet med Aftagerpanelet. 

Mødet afholdes torsdag den 22. marts, mødeindkaldelsen sendes til 

Studienævnet til orientering. 

Der startes ud i frokoststuen, fagene går ud i grupper, hvor de studerende 

starter med oplæg, herefter afsluttende opsamling i frokoststuen. 

 

Ad 13) Orientering om studienævnsbetjening. 

Rykkes til næste møde 

 

Ad 14) Merit- og dispensationssager. 

Studienævnet følger faggruppens indstilling til afslag. 

 

Ad 15) Eventuelt. 

LS vil gerne rykke mødet den 22. maj – det er blevet rykket til den 24. maj 

kl. 8-10. 

 

Mødet slut kl. 14.10. 

 

 


