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REVIDERET dagsorden for Studienævnsmøde:
1) Godkendelse af dagsorden (beslutningspunkt)
2) Sager (beslutningspunkt, bilag):
a. Ændringsforslag i BASTO-14 Kunsthistorie
b. Ændringsforslag i BASTO-14 Litteratur
c. Planlagte ændringer i KA08 for Moderne Kultur og LV
d. Holddispensationer (BILAG REVIDERET MED TO NYE SAGER)
e. Ansøgning om 5. eksamensforsøg til speciale DL (NY SAG)
3) Pensumbestemmelser (beslutningspunkt, bilag)
a. Nyt fra udvalget, forslag fremsendt
b. Pensumbestemmelser i nye studieordninger + tilvalgsordninger
4) Særlige prøvevilkår (beslutningspunkt, bilag)
a. Oplæg vedr. dispensationer for eksamenssprog
5) Semesterredegørelser (orientering og drøftelse, bilag)
a. Redegørelserne medsendes til orientering. Fagudvalg fremlægger på mødet
eventuelle overordnede punkter, SN skal drøfte.
6) IKK-festival (beslutningspunkt)
a. Kan festivallen flyttes til først på ugen?
7) KA-effektivitetsplan for IKK v. MF (beslutningspunkt, bilag)
a. Herunder drøftes også notat ved 12 mands-udvalg og studieordnings-KIT
samt mulighed for møde med AM og JEM
8) Samarbejde med censorkorps v. MF (beslutningspunkt, bil ag)
9) Orienteringer (bilag)
a. USK/SSK – herunder specialeudtalelser og feedback-model
b. Adgangskrav MKK
c. UV-pris, SNs indstillinger
d. Mødekalender for E14 – månedshjul vedtaget i LT
10) Evt.
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REFERAT
1) Godkendelse af referat
Dagsordenen blev vedtaget med følgende ændringer:
SIDE 2 AF 5
Pkt. til evt. fra Mette Sandby blev tilføjet.
Pkt. 3 vedr. pensumbestemmelser er ikke beslutningspunkt, men skal til høring i fagudvalgene
2) Sager
a. BA-Studieordningen af 2014 Kunsthistorie
MF uddelte to bilag på mødet, der forklarer baggrunden for ændringsforslaget. Der er vedgennemgang af BA14 STO ifm. akkrediteringen og kompetencemålene forholdt til kvalifikationsrammen fremkommet uoverensstemmelser, hvorfor MF og MVH har fundet det nødvendigt at justere den nye ordning, så det bliver eksplicit hvordan viden, færdigheder og kompetencer udmøntes i studieordningen. Dette medfører den ønskede justering af kompetencem ålene. Der er ikke ændret noget indholdsmæssigt, formuleringerne er blevet skærpet og justeret.
Beslutning: SN vedtog ændringsforslaget
b. BA-studieordningen af 2014 Litteraturvidenskab
AF fremsatte forslaget, der er affødt af at syge/omprøven på to fagelementer på første s emester er blevet for omfangsrigt som følge af implementeringen af SNs fælles format for prøveformer. Derfor ønsker fagudvalget en dispensation til at sætte omfanget ned til 8-10 sider i
de pågældende syge/omprøver.
Beslutning: SN vedtog ændringsforslaget og gav dispensation fra oversigten, fordi der er tale
om en syge/omprøve.
c. Planlagte ændringer i KA-studieordningerne af 2008 for MKK og LV
Ved nærmere eftersyn, har der vist sig et behov for justeringer af KA08-ordningen på LV og
MKK af strukturelle årsager og i samme omgang gennemgås studieordningerne i forhold til
nøgletal omkring fx ledighed, gennemførsel, frafald osv. Da studieordninger vedtages i nævnet, er det vigtigt at nævnet nikker til, at processen kan sættes i gang. Fakultetet har undtagelsesvist givet dispensation til at ordningerne kan indleveres i oktober i stedet for sidst i august. Selvom det er meget arbejde lige nu, er det arbejde vi under alle omstændigheder skulle
lave på et tidspunkt, og det ligger fint op af initiativerne også i fremdriftsreform. I klarere
struktur ligger tanken om at de tre emneområder, der lige nu er ligestillede, defineres bedre.
Mobilitetsvinduet skal tænkes ind i det. På de øvrige uddannelser, skal KA-studieordningerne
med tiden også gennemgås ift. fleksibilitet og fremdrift.
Beslutning: SN vedtog, at processen på MKK og LV kan igangsættes
d. Holddispensationer
Beslutning: Alle holddispensationer blev godkendt med følgende justeringer:
UV-forløb om Nordatlanten: synopsis fastsættes til 4-6s, gruppeprøveomfang justeres til 6-8s
synopsis og 45 min ved 2 pers, 8-10s synopsis og 60 min ved 3 personer
I Ældre Litteraturhistorie 2 tillades alle hjælpemidler og dispensation omkring 6 timers stedprøve i Absalon forlænges på BA05-ordningen for LV
Vedr. sprogdispensation på 1. semester på Kunsthistorie besluttede SN, at studerende mod
ansøgning om dispensation kan få lov til at aflægge prøven på dansk hos Nicoletta.
e. Ansøgning om 5. eksamensforsøg
Beslutning: SN gav dispensation til et 5. eksamensforsøg i speciale med baggrund i den studerendes sygdomsforløb
3) Pensumbestemmelser
LLS forklarede, at det fremsendte oplæg er et udspil til fælles retningslinjer, som inden vedtagelse kan drøftes i fagudvalgene. MF bemærkede, at han finder det inkonsekvent at vedtage

fælles retningslinjer for IKK undtaget på litteraturvidenskab, og at den principelle skelnen
mellem, at kunstværker, der består af tekst, tæller med i pensum, mens andre kunstværker
ikke gør, giver ikke mening. SN drøftede indgående om et litterært værk adskiller sig fra andre
SIDE 3 AF 5
værker i så høj grad, at der skal gøres en undtagelse. Der var stemning for helt at afskaffe
pensumreduktioner. Fagudvalget fra LV fremførte, at der helt overordnet ikke er mangel på
teoretiske tekster på faget, men på visse semestre kræves efter ønske fra fagmiljøet deru dover et stort kendskab til værker, der ofte er meget krævende at læse, og det vil man gerne
honorere. Hvis ikke, er der stor fare for, at der opstår et skyggepensum. Det blev foreslået, at
en fælles retningslinje kan være, at men ved siden af pensum nævner en række værker, den
studerende forventes at kunne, men til dette blev fremført, at det jo så i højere grad er op til
den studerende selv at læse teksterne, at det har en dårlig signalværdi ift. genstandsfeltet
samt at det ikke er en god ide at kræve at de studerende lægger et stort arbejde i noget, der
ikke udprøves i eksaminationen. Dertil blev dog kommenteret, at det er en fordel, at eksamener er gået fra at være paratvidenseksamener til andre typer, men det betyder, at det er sværere at arbejde med en kanon, særligt hvis de studerende udelukkende fokuserer på, hvad der
skal til for at bestå.
Opfølgning pkt. a: Fagudvalgene skal diskutere oplægget, herunder forholde sig til, at litteratur adskiller sig
Opfølgning pkt. b: Fagudvalgene skal lave et dokument, hvor de pensumbestemmelser, der
er taget ud af studieordningerne præsenteres til 28. april 2014. SNs opgave er at sikre, at bestemmelserne laves, indholdet fastsættes af fagmiljøet.
4) Særlige prøvevilkår vedr. sprogdispensationer
TLI fremlagde forslaget, der baserer sig på to grupper ansøgere: De, der har særlige prøvevilkår og de, der af faglig interesse ønsker at skrive på et fremmedsprog. LLS og TLI har lavet et
forslag, der gør vilkårene for de to grupper så ensartede som muligt og gør det så enkelt som
muligt at sagsbehandle ansøgningerne.
Beslutning: SN vedtog forslaget, det skal dog specificeres at kurser aflagt andre steder ikke
tæller med.
5) Semesterredegørelser
Redegørelser er fremsendt for de enkelte fagudvalg til studienævnets orientering.
Opfølgning: Redegørelserne skal fremover bruges i IKKs kvalitetssikring, således at fagudva lgene fremover skal bruge dem til at tage relevante drøftelser op med nævnet.
Skabelonen vil blive opdateret svarende til den nye struktur.
6) IKK-festival
UKerne ønsker, at festivallen flyttes til begyndelsen af ugen, fordi der i forvejen er mange uv gange, der forsvinder i foråret, og der er svært at få placeret erstatningsundervisning. Der er
forståelse for det sociale islæt i festivallen, men det er svært at få semesteret til at hænge
sammen med de øgede krav til undervisning. De studerende bemærkede, at heller ikke alle
undervisere respekterer kravet om ikke at afvilke undervisning da. Festivallen kunne placeres i
efteråret, men så er det svært at involvere BA-studerende.
Opfølgning: SN ønsker at planlæggerne inddrages, så det kan findes en løsning
7) KA-effektivitetsplan for IKK
MF: Det fremsendte er en revideret udgave af IKKs lokale strategi for KA-effektivisering. Efter
drøftelsen i SN, sendes planen til LT som IKKs strategi for det fremtidige arbejde, som ledelsen
skal styre efter. Strategien er skrevet på et tidspunkt, hvor 11-punktsplanen var vedtaget,
men før 12 mandsudvalgets rapport, derfor kan det være, der kommer tilføjelser. MF finder

det positivt, at tiltag omkring stramninger på orlovs og studieaktivitetsområdet er udsat indtil
det fremgår, hvordan de øvrige tiltag virker. SN drøftede enkelte tiltag nærmere:
KA-studieplaner: MF mener, der skal laves studieplaner med en plan B, en øvelse, der ikke
SIDE 4 AF 5
skal overbureaukratiseres, men som skal være en fleksibel måde at få de studerende til at
overveje deres studieforløb på. Han ønsker at supplere tiltaget med et mere værdiladet arbejde om det gode studieforløb, så den studerende ikke blot gives et teknisk redskab, men får
illustreret den positive ide i at tænke sin uddannelse på forskellige måder. De studerende
fremførte, at der bør følges op på studieplanen ellers giver den ikke mening. På den anden
side, er der også en række studerende, der ikke fra starten har en plan, men mere træffer forskellige valg hen ad vejen. Hertil sagde MF, at han ikke mener, studieplanen det skal ligge
hen, men at den skal bringes i spil ved eksempelvis henvendelser til vejledningen o. lign. Der
ligger endnu ikke et konkret forslag til studieprocessamtaler, så derfor har MF været forbeholden med at skrive disse to tiltag sammen. TTL bemærkede, at der nu også kommer den
vigtige pointe i studieplaner, at de studerende skal autotilmeldes, så det er også en tvingende
dimension i tiltaget; en tjekliste i forhold til at studere på normeret tid. MM foreslog at skabelon for studieplan og studieordning sendes med som link til studerende, der optages ved vinteroptaget sammen med en opfordring til at henvende sig til studievejledningen. TB forklarede, at den øgede fokus på studiestart, vil give studerende mere struktur. Øvelserne i studievejledningen er typisk struktureret omkring ”hvad vil du gøre for at komme derhen”. MF vil hellere etablere flere rammer for uformelle møder mellem stud og VIP end at afsætte en ma sse
ressourcer til mentor/buddy-ordninger. Er i det hele taget skeptisk overfor én til én-ordninger,
fordi hver gang instituttet bruger én time på hver KA-studerende bruges en hel lektors årstid.
Specialer. MF fremlagde, at specialekontraktsystemet fra juni rykkes en uge frem, således at
kontrakter herefter kun kan indgås den sidste tirsdag i hver måned. Dette vil afhjælpe en
masse problemer ift. maksimale studietider, kandidatbonusfrister mm. Dette vil blive varslet
snarest muligt. Dertil er planlagt specialeforberedende workshops på 3. semester fra efteråret 2014, fordi erfaringen er, at når de studerende først har indgået kontrakt, afleveres også
et speciale. TB forklarede, at for den årgang, der ikke kommer til at indgå i specialeworkshopsystemet afholder vejledningen et arrangement i efteråret. CST gjorde opmærksom på, at der
ydermere er behov for et tilbud til de mange, der tager på udveksling i 3. semester. TTL anførte, at der er behov for optimal koordinering, når de studerende på sigt skal autotilmeldes speciale. Til dette sagde MF, at man stadig frit kan vælge i hvilken måned man vil indgå kontrakt,
indtil den obligatoriske tilmelding bliver implementeret tidligst fra S15, og vi kender endnu ikke betingelserne for det, men emnet tages op med uddannelseskoordinatorerne.
Beslutning: SN tiltræder planen
Opfølgning: CST fremsender KIT fra 12-mandsudvalget til orientering for SN.
8) Samarbejde med censorkorps
I stedet for den bebudede kortlægning har MF forsøgt at skrive et forslag til, hvordan IKKs
samarbejde med censorkorpsene skal være. Bilaget er et oplæg til et brev, der kan sendes til
formændene. Noget af det er enkle forslag til praksis. Mere interessant er diskussionen af
hvordan censorkorpsets uafhængighed sikres i udpegningsprocesserne, og der kunne en forventningsafstemning tages på et møde med censorformændene. Planen er at MF og LLS deltager i mødet.
Beslutning: SN gav tilslutning til forslaget
9) Orienteringer
a. USK/SSK.
Specialeudtalelserne er ved vedtagelse af direktionen i februar afskaffet per 1. september
2014. Der er ikke foreløbigt vedtaget yderligere omkring dette (fx ændring af normerne eller

andet). Studieledelsen har iværksat et samarbejde TEACH!, der deltager i et forskerforsamlingsmøde for alle specialevejledere, og drøfter nye feedbackformer i den anledning, så det
sikres, de studerende får en rimelig feedback på deres speciale, når udtalelsen bortfalder.
SIDE 5 AF 5
Som Mette Sandbye annoncerede på sidste møde vil forskerforsamlingen også mere bredt tage ændrede undervisningsformer på dagsordenen og de studerende vil komme med input. De
studerende appellerede til at der ikke er nogen, der bliver tabt mellem udtalelser ophører og
feedbackmodel træder i kraft.
Fakultetet har vedtaget en internationaliseringsstrategi, som skal udmøntes i det kommende,
hvor hovedpointen er, at førsteprioriteten er, at der tages hånd om, at HUMs studerende kan
komme på udvekslingsophold, anden prioriteten er at få samarbejdsaftalen til at fungere o ptimalt. Det har ikke nogen særlig høj prioritet at optage studerende på SAU. Endelig ønskes
flere full degree-uddannelser (1-2 udover de nuværende).
b. Adgangskrav MKK
TLI orienterede om de adgangskrav, der nu er vedtaget med små præciseringer til teksten.
c. UV-pris, indstillinger
Disse er modtaget og videresendt til fakultetet.
d. Mødekalender for E14 – månedshjul vedtaget i LT
Det fremlagte månedshjul skal implementeres fra E14, administrationen arbejder på en plan.
10) Evt.
Intet.

