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Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat 

3. Meddelelser 

4. Drøftelse af instituttets handleplan til studiemiljøundersøgelsens 

opmærksomhedspunkter 

5. Planlægning af evaluering for efterårets undervisning 

6. Drøftelse af vejledning i udfyldelse af kursusbeskriver fra TEACH 

(bilag vedhæftet) 

7. Drøftelse af genbrug af plagiatnotat ”Drøftelse af notat om plagiering og 

pensumgenbrug (jf. mail fra Lasse den 10. september)”. 

8. Løbende drøftelse af studiemiljøet 



 

SIDE 2 AF 3 9. Merit- og dispensationssager 

10. Eventuelt 

 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Godkendt med præcisering af pkt. 7 

 

Ad 2) Godkendelse af referat 

Godkendt med enkelte rettelser. 

 

Ad 3) Meddelelser 

LS orienterede om, at FAK laves fælles praktikkontrakter – det vides ikke, 

hvornår de er klar. 

 

LS informerede om, at Historie i sommers har været med i et pilotprojekt, 

hvor BA-beviser er genereret automatisk og sendt digitalt. Der vil være en 

erfaringsopsamling, hvorefter det implementeres på hele fakultetet. 

 

LS opfordrer alle SN-medlemmer til at deltage i Studienævnskonferencen 

den 18. november. 

 

I forbindelse med debatten omkring tiltaleformer vil LS oplyse om, at 

studerende selv kan ændre navn/kaldenavn i Selvbetjeningen på KUnet.  

 

SHM redegjorde kort for resultatet af studiestartsprøven. 

 

LS minder om, at der på næste møde skal behandles evalueringer af forårets 

undervisning. 

 

Ad 4) Drøftelse af instituttets handleplan til 

studiemiljøundersøgelsens opmærksomhedspunkter 

LS redegjorde kort for processen omkring undervisningsmiljøvurderingen – 

dekanatet laver en handleplan, og det skal institutterne også gøre og årligt 

afrapportere i uddannelsesredegørelserne. 

Fagene gennemgik herefter hvilke opmærksomhedspunkter, der skal være 

fokus på. 

Der var enighed om, at fokuspunkterne skal være kommunikation – særligt 

med henblik på, hvad man gør, hvis man oplever krænkende eller 

chikanerende adfærd - studie/læsegrupper, sociale arrangementer, stress og 

brug af campus. 

 

 

 



 

SIDE 3 AF 3  

Ad 5) Planlægning af evaluering for efterårets undervisning 

LS har sendt datoer ud for evalueringer, fagene kan melde tilbage, hvis 

andre datoer ønskes. Ved individuelle forløb, specialer, projektorienterede 

forløb og BA-projekter sendes spørgeskemaer ud.  

 

Ad 6) Drøftelse af vejledning i udfyldelse af kursusbeskrivelser fra 

TEACH (bilag vedhæftet) 

LS og SHM laver en skabelon på baggrund af det skriv, TEACH har lavet. 

 

Ad 7) Drøftelse af notat om plagiering og pensumgenbrug jf. mail fra 

Lasse den 10. september 

LS har sendt skrivelse ud til høring. Der var en indledende drøftelse af 

skrivet, som tages op igen på næste møde. 

 

Ad 8) Løbende drøftelse af studiemiljøet 

Blev diskuteret på punkt 4. 

 

Ad 9) Merit- og dispensationssager 

Der var ingen kommentarer til den rundsendte liste. 

 

Ad 10) Eventuelt 

Der var ikke noget til eventuelt. 

 

 


