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1) Godkendelse af dagsorden (beslutning)
2) Mette Sandbye besøger studienævnet
3) Studieordningssager (beslutning, bilag fremsendt med dagsordenen):
a. Forslag til ændringer i adgangskriterier for MKK samt drøftelse af februaroptag. Gæst udd.koor på MKK Bjarkí Valtysson.
b. Ændringsforslag til alle BA-studieordninger vedr. uv-udbud
c. Ændringsforslag til censurform for fagelementet: Procesledelse i Modul 5 i
BA14-studieordningen for Teatervidenskab
4) Aftagerpanel – nyt panel, nyt koncept v. LLS (beslutning, bilag fremsendt med
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5) Evaluering: tilbagemelding fra fagudvalg (drøftelse, bilag eftersendes torsdag)
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a. Orientering om notat og forvaltning på IKK samt fastsættelse af praksis for
dispensationer vedr. modersmål
7) UV-pris 2014 – tilbagemelding fra studerende (drøftelse)
8) Evt.
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REFERAT
1) Godkendelse af dagsorden (beslutning)
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af ekstra forslag under pkt. 3c vedr. prøveform i ny BA14 for teatervidenskab
2) Mette Sandbye besøger studienævnet
MS talte om beskæftigelse, aftagerkontakt og erhvervslivskontakt, hvor det går
bedre, end det har været fremlagt i den senere tid. IKK har mange projekter og gode samarbejder med aftagere og erhvervsliv. Derudover ønsker forskningsudvalget
på et forskermøde 14. maj at tale om undervisningsformer, der i højere grad aktiverer de studerende og mindsker underviserens forberedelsestid, f.eks. praksissamarbejder. Kravene i tiden er, at der skal skrues op for undervisningen, hvilket peger
diskussionerne i to retninger, dels pædagogisk udvikling og dels undervisernes arbejdsvilkår. Studienævnet diskuterede, hvor det kan byde ind med relevante bidrag,
hvilket primært må være i tiltag, der handler om at etablere blokke eller ændre i
studieordninger.
Opfølgning => SNs medlemmer kan melde sig til at planlægge mødet sammen med
MS, derudover kan ideer og synspunkter sendes til sandbye@hum.ku.dk.
De studerende vil tage drøftelsen op på et fælles fagrådsmøde med ambitionen om
at fremsætte 5 ønsker til undervisningsudvikling på IKK, der formidles videre til MS.
3) Studieordningssager (beslutning, bilag fremsendt med dagsordenen):
a) Forslag til ændringer i adgangskriterier for MKK samt drøftelse af februaroptag. Gæst uddannelseskoordinator på MKK Bjarkí Valtysson.
TLI fremlagde baggrunden for tiltaget: Faggruppen oplever et problem med
øget tilstrømning til uddannelsen og ønsker samtidig at arbejde med styrkelse
af identitetsdannelsen gennem uddannelsen, for blandt andet at skabe bedre
gennemførsel. Der er ikke VIP-ressourcer nok til at fastholde et fortsat øget optag, og det må formodes at arbejdsløsheden kan blive påvirket af de store årgange, der bliver færdige om to år. Imidlertid er det kompliceret at lave en adgangsbegrænsning på MKK, hvor IKKs egne studerende får direkte adgang,
fordi uddannelsen ikke har retskravsbachelorer. Studieledelsen har derfor været i tæt dialog med fakultetet omkring mulighederne, og processen er derfor
forsinket. Fristen for at offentliggøre nye adgangskrav er 1. april 2014 til implementering for optaget per september 2015. Punktet er på dagsordenen for
at få SNs mandat til at gå videre med en retning, som et konkret krav kan fastsættes ud fra – evt. til skriftlig høring eller på et ekstra møde inden 1.4. TLI
fremlagde forskellen på de nuværende adgangskrav (Der består i stk. 1: direkte
adgang i stk. 1 + specifikt adg.krav) og de nye (fælles + specifikt adgangskrav +
optagelseskriterier). SN havde en drøftelse af, at det skal sikres at IKKs egne
studerende får adgang, men det er også en god øvelse for dem at komme
igennem samme overvejelser og skulle nogen i forløbet blive sorteret fra, fordi
de ikke kender uddannelsen, eller ikke ved, hvad de vil, er det en fordel. Drøftel-

SIDE 2 AF 4

sen af kapaciteten og ressourcer til sagsbehandling tages med ledelsen. SN-IKK
har tidligere besluttet, at studerende skal sidde med i optagelsesudvalg, hvilket
fastholdes, indtil andet meldes ud fra fakultetet.
Beslutning => SN gav mandat til at gå videre med det forslag, der nu ligger på
bordet. Forslaget sendes ud i skriftlig høring i SN og kun hvis der er væsentlige
indvendinger afholdes et møde.
Februar-optag: BV fremlagde ønsket om at afskaffe februaroptaget: Fordelen
er, at de studerende starter på en fælles årgang, hvortil der udarbejdes et introforløb og et fælles obligatorisk kursus. Ulempen er, at når der indføres obligatorisk tilmelding, vil alle specialer falde samtidigt.
Beslutning => SN har ingen forbehold, hvorfor februaroptaget kan afskaffes.
b) Ændringsforslag til alle BA-studieordninger vedr. uv-udbud
Opfyldelsen af 12/14-kravet sikres bedre, hvis forslaget vedtages, for så kan
sirkes, at de fælles tilbud er studieordningsbelagte.
Beslutning => SN vedtog forslaget til implementering i alle BA- studieordninger.
c) Ændringsforslag til censurform for fagelementet: Procesledelse i Modul 5 i
BA14-studieordningen for Teatervidenskab
Ændringsforslag til censurform for fagelementerne: Procesledelse og Kommunikation og formidling, modul 5 i BA14-studieordningen for Teatervidenskab. I
Procesledelse indebærer prøveformen ”gradueret bedømmelse ved én eksaminator”, dette ønskes ændret til ”flere eksaminatorer” (intern censur). I Kommunikation og Formidling er der tale om en ”mundtlig fremlæggelse af et projekt
for én eksaminator med bedømmelsesform bestået/ikke bestået”. Her ønskes
ændringer i censur til ”ekstern censur med bedømmelsesform gradueret”.
Beslutning => SN vedtog begge forslag med forbehold for studielederens accept af ændringer i censurform og tilhørende ressourceforbrug. (ændringen for
kommunikation og formidling blev ændret til intern censur og gradueret bedømmelsesform efter aftale med studielederen)
4) Aftagerpanel – nyt panel, nyt koncept v. LLS (beslutning, bilag fremsendt med
dagsordenen)
LLS fremlagde visionspapiret, der beskriver, hvordan aftagerpanelet kan knyttes
tættere til instituttet og alumneforeningen, samt hvordan allerede eksisterende
formater kan tydeliggøres. De studerende hilste flere initiativer velkommen. SN udtrykte bekymring for, om opgaven kan løftes, eller om rammerne er for diffuse. SN
diskuterede også hensigten med det fælles aftagerpanel og de behov, de enkelte
uddannelser har for samarbejder. Det skal overvejes hvilken fagsammensætning er
bedst. SN drøftede om og hvordan der kan skabes ejerskab for panelets arbejde, så
de forskellige initiativer på en enkel måde forankres bedre.
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Beslutning => SN tilslutter sig et fælles aftagerpanel for instituttet, og gav LLS
mandat til at arbejde videre med linjerne i visionspapiret. Fagudvalgene skal snarest muligt fremsende forslag til paneldeltagere til Charlotte Jerne.
5) Evaluering: tilbagemelding fra fagudvalg (drøftelse, bilag eftersendes torsdag)
Fagudvalgsformændene fremlagde konklusionerne fra de enkelte fagudvalgsrapporter, hvor en række evalueringer har medført forskellige justeringer. De vigtigste
ændringer var: På Litteraturvidenskab drøftes evalueringerne på et kommende
møde. Kunsthistorie: Timetallet er justeret på formidlingskurset. Teater: Midtvejsevalueringerne fungerer stadigt bedre. Pensum tematiseres af flere, fagudvalget
følger op på dette. Musikvidenskab: Fagudvalget følger op på de studerendes bedømmelse af egen indsats samt erfaringerne fra implementeringen af nye studieelementer på BA-studieordningen.
Det samlede format evalueres i F15. Hvis ændringer kan laves inden da, havde SN
følgende input: Der bør sendes en tekst ud om betydningen af, at man framelder
sig kurser, så man ikke fremgår af optællingerne ift. svarprocenter. Uddannelseskoordinatorerne skal sikre, at eksterne undervisere kender proceduren. De studerende skal opfordres til at kommentere mere. De studerende har behov for overskrifter på evalueringsskemaerne i Survey Xact. Fagudvalgene ønsker mere ledelsesinformation fremsendt til gennemgangen af evalueringerne.
Opfølgning => Der laves en fælles rapport for SN til offentliggørelse på hjemmesiden. SN havde desuden en større diskussion om opfølgning på evaluering med undervisere, fordi uddannelseskoordinatoren på kunsthistorie følger op med alle, der
har fået B eller B/C. Studielederen bedes afklare spørgsmålet om opfølgning til næste møde.
6) Særlige prøvevilkår v. TLI (orientering og beslutning, bilag fremsendt med dagsordenen)
Orientering om notat og forvaltning på IKK samt fastsættelse af praksis for dispensationer vedr. modersmål
Studienævnet tog notatet til efterretning og administrationen implementerer praksis. Der var en drøftelse af dispensationer vedr. fremmedsprog. Dispensationerne
falder i to kategorier: 1) Studerende, der har et andet modersmål end dansk, som
søger dispensation til særlige prøvevilkår. Her kan arbejdes med at dispensere til et
andet sprog, give længere tid eller en kombination af de to i løbet af studiet. 2)
Studerende, der ønsker at skrive opgave på et andet sprog af interesse, dvs. dispensation som del af en internationaliseringsstrategi.
Opfølgning => LLS og TLI lave et oplæg til praksis på de to områder til næste gang.
7) UV-pris 2014 – tilbagemelding fra studerende (drøftelse)
De studerende ønsker at indstille en række undervisere til prisen, og det blev aftalt,
at de internt skal afklare, hvilke tre går videre fra studienævnet og sende forslagene til TLI.
8) Evt.
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