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Punkter til drøftelse
1. Godkendelse af dagsorden 13. oktober 2021
2. Godkendelse af referat 15. september 2021
3. Meddelelser

a) Studienævnsformanden
Orientering om valg til studienævnet
Mulighed for deltagelse i kvalitetsseminar den 26. oktober (bilag)
Orientering om proces for nye studieordninger i hhv. år 2022 og 2023.

b) De studerende
c) Andre

4. Merit- og dispensationsansøgninger
(SAGA) (jf. lukket punkt)
5. Sager til behandling kvalitetspolitikken
a) Eksamensevaluering af ordinær- og reeksamen i forårssemesteret 2021
(bilag)
b) Forskningsbasering på studiet
Studienævnet skal sikre, at der i studieordningen findes en beskrivelse af
de studerendes mulighed for at være i kontakt med forskere og på hvilke
måder de studerende kan indgå i forskningslignende aktiviteter.
c) Undervisningsaktivitet (bilag)
For bacheloruddannelser skal studienævnet sikre, at universitetets
undervisningsgaranti på 12 ugentlige timer i 13 uger overholdes.
Timefordelingen skal fremgå af Oversigt for timetal i ODIN.
For kandidatuddannelser skal studienævnet sikre, at der i løbet af hvert
semester (13 uger) som minimum tilbydes 104 undervisningstimer.
Timefordelingen skal fremgå af Oversigt for timetal i ODIN.
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Studienævnet skal, såfremt nøgletallet for undervisningsaktivitet er
utilfredsstillende, redegøre nærmere for forholdene og vurdere, hvilke
tiltag der skal sættes i værk for at rette op på forholdene.
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6. Andre sager til behandling
a) Hvordan skal studienævnet forholde sig frem mod sammenlægningen
med studienævn for Pædagogik frem mod januar 2022?
b) Talentudmærkelser for studerende i forårssemesteret 2021 (bilag)
Det enkelte studienævn udarbejder retningslinjer for, hvilke aktiviteter,
der kan føre til anerkendelse af ekstra-curriculære aktiviteter på
eksamensbeviset for deres studerende. Studienævnets retningslinjer skal
godkendes i Uddannelsesrådet.
c) Orientering om rekvisition for forårssemesteret 2022 herunder valgfag
d) Udlandsophold
– muligheder og vejledning på nettet?
e) Opdatering og orientering angående task force i Logik
f) Tildeling af midler i forbindelse med FYE-seminar
7. Sager til behandling studieordninger
a) Ekstraordinær studieordningsændring vedrørende
argumentationsteori (bilag)
b) Høring angående omlægning af Videnskabsteori 1 (bilag)
8. Eventuelt
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