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1. (9.00) Godkendelse af dagsorden. 

 
2. (9.05) Orientering fra studienævnsformanden. 

Ekspeditionsudvalgsmøder 

Bilag 1-2: Referater af Ekspeditionsudvalgets møder d. 24/11 

og 6/12. 
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3. (9.25) Orientering fra studielederen. 

 
4. (9.35) Nyt fra fagrådene. 

 
5. (9.40) Nyt fra studievejledningen. 

 
6. (9.50) Godkendelse: Adgangskravene til KA-uddannelsen i IT and 

Cognition ændres, så den nye BA-uddannelse i Kognitions- og 

datavidenskab også giver direkte adgang til optagelse på 

uddannelsen. 

 

7. (10.00) Godkendelse: Anmodning om rektorudpegning af 

studenterrepræsentanter og -suppleanter for den kommende 

valgperiode. 

Bilag 3: Nye studenterrepræsentanter og -suppleanter til 

studienævnet på NorS (bilag eftersendes) 

 
8. (10.10) Eventuelt. 

 

 
Referat 

 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt uden ændringer. 

 
Ad 2) Orientering fra studienævnsformanden. 

Ekspeditionsudvalgsmøder 

LH fremhævede en sag, hvor en studerende fra Audiologopædi i første 

omgang fik dispensation til at blive fritaget for at tage nogle obligatoriske 

fag på KA-uddannelsen, da den studerende ikke havde været opmærksom 

på, at hun skulle tage nogle bestemte fag på BA-uddannelsen for at få den 

fulde profil som færdig kandidat. En sådan dispensation er ikke mulig, og 

dispensationen måtte trækkes tilbage. 

 
NP spurgte om sagen kalder på et eftersyn af studieordningen, hvortil LH 

svarede, at det nok ikke vil være relevant, da der er tale om et 

overgangsproblem frem mod indfasningen af en ny KA-studieordning pr. 

1.9.2023. 

 
RMR og THP sagde, at de forventer, at flere studerende vil havne i samme 

situation, da vejledningen omkring konsekvenserne af valg, der er truffet på 

BA-uddannelsen, efter deres opfattelse har været utilstrækkelig. 



TJJ, der sammen med uddannelsesleder Rikke Vang Christensen stod for at 

informere de studerende på Audiologopædi, bemærkede, at det er svært at 

se, hvordan der skulle have været vejledt anderledes eller bedre, da der 

faktisk blev informeret rigtig meget i sin tid. Alligevel må man konstatere, 

at ikke alle studerende har hørt eller forstået budskabet, hvilket selvfølgelig 

er rigtig ærgerligt for dem, der ender med at føle, at de er kommet i klemme. 

 
TJJ gjorde opmærksom på det uhensigtsmæssige i, at uddannelseslederne i 

en række tilfælde bliver bedt om at forholde sig til ansøgninger, hvor 

studerende søger om merit for kurser på KU, som de har taget som tilvalg, 

og som de gerne vil have til at erstatte kurser på deres grundfag. Ledelsen på 

fakultetet har nemlig besluttet, at der skal gives afslag på sådanne 

ansøgninger, og det kan derfor ikke betale sig at indhente en vurdering fra 

uddannelseslederne. 

 
Det blev aftalt, at AH undersøger (og evt. beder om at få rettet) 

informationen om emnet på KUnet og formidler beskeden videre til de 

studieadministrative medarbejdere i ekspeditionsudvalget. 

 
Mailhøring ift. godkendelse af kvote 2-udvalg efter nytår 

LH fortalte, at studienævnet senest 12. januar skal melde ind, hvem der skal 

være med i det udvalg, der skal vurdere kvote 2-ansøgninger til BA- 

uddannelserne d. 15. juni 2023. Da der endnu ikke er sammensat et udvalg, 

vil studienævnet blive bedt om at godkende det pr. mail inden næste 

studienævnsmøde, som først ligger d. 19. januar. 

 
Der blev herefter talt om, at følgende gerne vil være med i kvote 2-udvalget 

for de forskellige uddannelser: 

 
Dansk: HKH, SS og TJJ (eller evt. kun to ud af de tre). Det blev aftalt, at 

AH derudover spørger Karoline Pløger Hansen, der var med til at udforme 

spørgsmål til de studerende, der søger om optagelse i kvote 2, om hun har 

tid og lyst til at være med i forbindelse med selve optagelsen. AH spørger 

også Maria Ansager Jensen, om hun vil være med lige som tidligere. 

Derudover vil AH undersøge, om der kan findes endnu en 

studenterrepræsentant. 

 
Lingvistik: NP vil gerne være med og forsøger at finde en studerende fra 

Lingvistik, der også vil deltage. 

 
Audiologopædi: THP meldte sig, og AH vil derudover kontakte 

uddannelsesleder Rikke Vang. 
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Efter snakken om medlemmer til udvalget var der enighed om, at 

studienævnet ikke behøver at godkende udvalget pr. mail, men giver sin 

godkendelse på forhånd. 

 
Det blev aftalt, at AH sender materiale vedr. kvote 2-udvalg afsted til de 

relevante personer d. 21. december. 

 
Temamøde om studie- og karrierevejledningen på Humaniora i Forum for 

Studienævn d. 16.12.2022 

LH forklarede, at formålet med det ekstraordinære temamøde var at give 

studienævnene mulighed for at angive opmærksomhedspunkter og formidle 

deres præferencer ift. de tre fremlagte scenarier for den fremtidige 

organisering af studie- og karrierevejledningen på HUM. Scenarie 1 består 

af en centralisering af vejledningen under ledelse af en medarbejder på 

fakultetet. Scenarie 2 er en ”kombinationsmodel”, hvor samarbejdet og 

koordineringen på tværs af fakultetet styrkes betragteligt, men hvor den 

stærke lokale forankring og den lokale personaleledelse fastholdes. Scenarie 

3 ligner den nuværende organisering mest, men med øget samarbejde og 

koordinering på tværs. 

 
Ifølge LH sagde prodekanen for uddannelse på mødet, at der ikke er udsigt 

til, at der bliver tilført ressourcer – eller i hvert fald ikke betydelige 

ressourcer – til vejledningsområdet alligevel. 

 
LH havde indtryk af, at der samlet set var størst opbakning til scenarie 2, 

men at nogle af studenterrepræsentanterne hældte til den centrale løsning, 

tilsyneladende fordi de ikke er så begejstrede for at skulle vejledes af 

studenterstudievejledere, som man fortsat benytter på en del af institutterne. 

 
JT tilføjede, at emnet også blev drøftet i FUU (hvor studieledere og 

viceinstitutledere for uddannelse mødes med prodekanen for uddannelse) på 

et møde d. 9. december, hvor meldingen ligeledes var, at der ikke kan 

tilføres midler af noget betydeligt omfang til vejledningsområdet. JT 

oplevede ikke, at der er stor opbakning til scenarie 1 og forventer derfor, at 

det lander med en løsning a la scenarie 2. 

 
Ad 3) Orientering fra studielederen. 

JT videreformidlede ros fra rektor ift. beslutningerne vedrørende 

udviklingen af uddannelseslandskabet på HUM, idet han bl.a. har bemærket, 

at det er positivt, at den faglige bredde i vidt omfang fastholdes. 

 
Ift. de fremlagte tal for optaget på BA-uddannelserne, der fremgik af 

forslaget, er der sket nogle få ændringer, idet optaget på Audiologopædi 
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alligevel ikke, som det ellers fremgik, først sættes op og derefter sættes ned 

igen, men fastlægges til et optag på 40 i årene fremover. Desuden er optaget 

på Filosofi blevet mindsket ift. det oprindelige udspil. 

 
JT fortalte, at han har modtaget de fleste input til kursusudbuddet i E23/F24, 

og at udbuddet vil blive præsenteret på studienævnsmødet til januar. 

 
Der vil snart blive sendt information ud til alle VIP om deltagelse i 

ankenævn i forbindelse med meritsager, eksamensklager mv. – en opgave 

der trækker flere og flere ressourcer. Eksterne censorer i sådanne nævn har 

normalt fået et honorar for arbejdet, men en VIP på NorS har for nylig fået 

besked om, at der ikke ville blive udbetalt honorar, fordi hun er statsansat. 

Det vil sige, at man fremover ikke vil få løn som ekstern censor ved 

deltagelse i ankenævn på andre universiteter, medmindre der er lavet en 

særskilt aftale. Man vil dog fortsat få timer for arbejdet som eksaminator i 

sådanne sager. 

 
I foråret vil der blive nedsat forskellige arbejdsgrupper, der skal kigge på 

dele af FLT’s udspil til udvikling af uddannelseslandskabet på HUM. En 

række ansatte vil blive bedt om at deltage i disse arbejdsgrupper i stedet for 

at varetage deres normale arbejdsopgaver i en periode. 

 
HKH spurgte, om man tænker arbejdet sammen med regeringens 

målsætning om at forkorte en stor del af KA-uddannelserne til et år, hvortil 

JT svarede, at man indtil videre har sagt, at man kører videre uden at tage 

højde for dette. Man må dog konstatere, at tilvalgsområdet vil blive sat 

yderligere under pres, hvis man indfører 1-årige kandidatuddannelser, 

ligesom man må spørge sig selv, om ikke BA-uddannelserne skal laves om, 

hvis de for nogles vedkommende skal lede til en 1-årig KA-uddannelse. 

 

Ad 4) Nyt fra fagrådene. 

Fagrådet for Audiologopædi og Sprogpsykologi 

RMR fortalte, at de audiologopædistuderendes ønsker til fordybelseskurser i 

E23/F24 er blevet sendt ind efter at have været diskuteret med underviserne 

ved sidste møde i Fagligt Forum. 

 
THP gjorde opmærksom på, at portfolioopgaven i et af hendes fag har 

afleveringsfrist d. 2. januar kl. 12, samme dag som der afholdes stedprøve 

om formiddagen i et andet fag. Hun spurgte, om det er sædvanlig praksis at 

afholde stedprøver 2. januar, da opgaveperioden dermed forkortes med 

nogle timer for dem, der skal aflevere opgave samme dag. 
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JT svarede, at der ikke er noget at gøre ved det i forbindelse med 

vintereksamen, da det ikke er muligt at rykke rundt på stedprøverne på 

nuværende tidspunkt. 

 
Det blev aftalt, at AH undersøger, om administrationen plejer at lægge 

stedprøver 2. januar og om det evt. kan ændres i forbindelse med 

eksamensplanlægningen næste gang. 

 
Der var intet nyt fra de andre fagråd. 

 
Ad 5) Nyt fra studievejledningen. 

Der var ikke noget særligt nyt fra studievejledningen, bortset fra at 

processen vedr. den fremtidige organisering af studie- og 

karrierevejledningen på HUM fortsat kører og fylder en del i tankerne. 

 
Ad 6) Godkendelse: Adgangskravene til KA-uddannelsen i IT and 

Cognition ændres, så den nye BA-uddannelse i Kognitions- og 

datavidenskab også giver direkte adgang til optagelse på uddannelsen. 

Studienævnet godkendte ændringen. 

 
Ad 7) Godkendelse: Anmodning om rektorudpegning af 

studenterrepræsentanter og -suppleanter for den kommende 

valgperiode. 

LH fortalte, at hun holdt møde med 4 interesserede studerende fra Dansk og 

1 fra Lingvistik i sidste uge. 

 
NP og RMH sagde, at de vil lede efter flere interesserede studerende fra 

Audiologopædi og Lingvistik. 

 
Ad 8) Eventuelt. 

SS opfordrede nævnet til at vende de udfordringer, som den nye 

chatbot – ChatGPT – fører med sig. SS har selv lavet forskellige 

eksperimenter med den og er meget overrasket over, hvor brugbar den er ift. 

at generere tekstpassager til eksamensopgaver inden for fx litteraturområdet 

på dansk. Dette er naturligvis ikke tilladt og vil blive betragtet som plagiat – 

men bør man allerede nu præcisere over for de studerende, at chatbotten 

ikke er lovlig at bruge? 

 
I den efterfølgende diskussion var der enighed om, at den nye chatbot 

repræsenterer en stor udfordring, men at det på nuværende tidspunkt er 

vanskeligt at afgøre, hvad man kan gøre ved det, da brugen vil være 

nærmest umulig at afdække. 
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TJJ mente, at man er nødt til at tage højde for mulig brug af chatbotten, når 

man formulerer eksamensspørgsmål i fremtiden. Man må forinden teste, 

hvilke typer spørgsmål den egner sig og ikke egner sig til, så man undgår at 

stille opgaver, hvor den kan bruges i forbindelse med besvarelsen. 

 
RMR sagde, at man vel kan forhindre de studerendes adgang til chatbotten i 

forbindelse med skriftlige stedprøver. Dette var alle enige i, men problemet 

vil stadig være der i forbindelse med skriftlige hjemmeopgaver. 

 
THP spurgte, om ikke man kan blokere den pågældende hjemmeside på alle 

KU’s netværk – men svaret til dette var fra flere sider, at det nok ikke nytter 

så meget, da man bare kan gå ind på siden via sin telefon. 

 
SS slog til lyd for, at der snarest muligt skal gives en udmelding til de 

studerendende om, at brug af chatbotten betragtes som plagiat, da nogle 

måske kan tro, at det er i orden at bruge den. 

 
TJJ tilføjede, at de studerende i hvert fald på et tidspunkt skal informeres 

om, at det betragtes som plagiat, hvis man ikke gør opmærksom på, at man 

har brugt dette redskab i forbindelse med sin opgave. Et andet spørgsmål er 

den faglige kvalitet, der må forventes at blive dårligere, hvis man lader 

chatbotten formulere dele af sin opgave. 

 
Konklusionen på diskussionen blev, at man er nødt til at få noget mere 

viden, før der kan udarbejdes gode retningslinjer, der kan meldes ud til de 

studerende – og at man måske bør afvente en mere overordnet udmelding 

fra KU. Indtil da vil det være en god idé, hvis uddannelseslederne tager 

initiativ til afprøvning af chatbotten og gør sig nogle erfaringer ift., hvordan 

man kan lave eksamensspørgsmål, der tager højde for dens eksistens. 

 
Det blev aftalt at tage spørgsmålet op igen på et kommende møde. 

THP spurgte, hvad status er på rektors melding om, at der vil blive 

indført mundtligt specialeforsvar på alle KA-uddannelser på KU. LH 

svarede, at materiale og rammer for de lokale diskussioner af spørgsmålet 

blev efterlyst på sidste møde i Forum for Studienævn, da alle troede, at der 

ville være kommet mere information for flere uger siden. Prodekanen for 

uddannelse vil undersøge, hvorfor der ikke er sket mere i sagen og skubbe 

på for, at der snarest muligt sendes materiale ud til studienævnene. Hun 

nævnte i samme forbindelse, at rektor har sagt, at udgiften til mundtligt 

specialeforsvar ikke skal dækkes lokalt, men vil blive betalt fra centralt 

hold. 
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CØH viderebragte en melding fra to studerende på IT and Cognition, 

der siger, at der er for mange praktiktimer i forbindelse med 

projektorienterede forløb, hvis man skal få det hele til at hænge sammen 

med arbejde ved siden af studierne. 

 
LH og JT svarede, at mange giver udtryk for, at det er hårdt at være i 

projektorienteret forløb, men at det ikke er noget, vi som 

uddannelsesinstitution kan tage højde for, da vi må kunne forvente at de 

studerende kan læse på fuld tid uden ”tidskompensation” af hensyn til 

erhvervsarbejde. 
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