INSTITUT FOR KUNST - OG KULTURVIDENSKAB
KØBENHAVNS UNIVERSITET

KOMMISSORIUM FOR FAGUDVALG PÅ IKK [V.5]

Under henvisning til standardforretningsorden for studienævn ved Københavns Universitet af 10. januar 2007, § 4 har Studienævnet for Kunst- og
Kulturvidenskab (SN-IKK) besluttet at oprette ét stående fagudvalg for hver
af instituttets fire afdelinger, således:


Fagudvalget for Litteraturvidenskab og Moderne kultur



Fagudvalget for Kunsthistorie og Visuel Kultur



Fagudvalget for Musikvidenskab og Dansevidenskab



Fagudvalget for Teatervidenskab og Performancestudier

De 4 fagudvalgs sammensætning, arbejdsform og opgaver er ens. Herefter
omtales fagudvalgene under ét som fagudvalget.

1. Fagudvalgets sammensætning
1.1. Fagudvalget sammensættes paritetisk af 2 HVIP-repræsentanter og
2 studenterrepræsentanter. Hvis særlige forhold gør sig gældende,
kan SN-IKK dog godkende, at fagudvalget i en valgperiode udvides
eller indskrænkes så længe pariteten bevares.
1.2. Fagudvalgsmedlemmerne udpeges af SN-IKK efter indstilling fra
de respektive repræsentationsområders lærergrupper og fagråd.
1.3. Fagudvalgsmedlemmernes funktionsperiode følger valggruppernes
valgperioder.
1.4. HVIP-repræsentanten, der sidder i studienævnet, fungerer som formand for fagudvalget.
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2. Fagudvalgets arbejdsform
2.1. Fagudvalget mødes regelmæssigt, dog minimum 3 gange pr. semester.
2.2. Fagudvalget er beslutningsdygtigt såfremt minimum 1 studenterrepræsentant og 1 VIP-repræsentant er til stede.
2.3. Når fagudvalget laver sagsforberedende arbejde for SN-IKK, indstiller fagudvalget så vidt muligt en samlet indstilling. Er dette i en
konkret sag ikke muligt, kan fagudvalgets indstilling vedlægges en
mindretalsudtalelse.
2.4. Når fagudvalget træffer afgørelser i faglige spørgsmål på vegne af
SN-IKK tilstræbes det, at fagudvalget så vidt muligt selv afgør sagen. Er det i konkrete tilfælde ikke muligt, kan et fagudvalgsmedlem forlange sagen forelagt SN-IKK.
2.5. Der tages beslutningsreferat af fagudvalgets møder. Referaterne er
offentlige og sendes til orientering til SN-IKK i forbindelse med
indkaldelsen til nævnets ordinære møder.
2.6. Fagudvalget etablerer en hjemmeside med information om arbejde,
kontakt og download af relevante dokumenter, herunder fagudvalgets semesterrapporter.
2.7. IKKs administration bistår fagudvalget med mødeindkaldelse, sagsforberedelse og referatskrivning, samt etablering og vedligeholdelse
af hjemmeside.
3. Fagudvalgets opgaver for SN-IKK
3.1. Fagudvalget bistår SN-IKK med faglige vurderinger og indstillinger
inden for fagudvalgets fagområde.
3.2. Fagudvalget indstiller revisioner, justeringer og tekniske rettelser i
studieordninger til vedtagelse i SN-IKK
3.3. Fagudvalget er bemyndiget til, på SN-IKKs vegne, at træffe afgørelse i sager om merit og dispensationer i forhold til de gældende
studieordninger, såfremt der er tale om rutinesager, der ligger inden
for rammerne af en af SN-IKK godkendt praksis.
3.4. Fagudvalget er bemyndiget til, på SN-IKKs vegne, at allokere delvis specialevejledning (bivejledning). Tildeling af fuld ekstern specialevejledning indstilles af fagudvalget og besluttes af SN-IKK.
3.5. Fagudvalget behandler og forestår faglig opfølgning på evaluering
af undervisningsaktiviteter efter retningslinjer udarbejdet og vedtaget af SN-IKK.
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3.6. Fagudvalget udarbejder efter hvert semester en rapport over fagudvalgets arbejde, der fremlægges for studienævnet
4. Fagudvalgets opgaver sammen med uddannelseskoordinatoren
4.1. Uddannelseskoordinatoren kan efter repræsentationsområdets ønske
være det andet HVIP-medlem i fagudvalget.
4.2. Uddannelseskoordinatoren forbereder og forelægger undervisningsplaner for fagudvalget til godkendelse.
4.3. Uddannelsesekoordinatoren forbereder og forelægger eksamensplaner for fagudvalget til godkendelse.
5. Fagudvalget og studievejledningen
5.1. Fagudvalget samarbejder med Vejledningcenter-IKK om tilrettelæggelse af studiestarten.
5.2. De relevante studievejledere deltager i fagudvalgets møder efter behov. Fagudvalget og studievejledningen kan begge tage initiativ til
deltagelse. Som minimum bør studievejledningen dog deltage i fagudvalgets møde mindst én gang pr. semester.
6. Om kommissoriet
6.1. Tvivls- eller fortolkningsspørgsmål i forhold til dette kommissorium afgøres af SN-IKK.
6.2. SN-IKK kan efter behov revidere kommissoriet. Ved ændringer eller revision tilgår meddelelse om ændringerne alle fagudvalgsmedlemmer og IKKs administration.

Således vedtaget af Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab,
d. 17. maj. 2010, revideret 20. februar 2013
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