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1. Godkendelse af dagsorden (Beslutningspunkt)
Det bør overvejes om nogle af møderne kan udvides
Under Evt. blev tilføjet et punkt: praksisgruppen vil gerne orientere om et
tværfagligt forløb.
Beslutning => Dagsordenen blev godkendt
2. Meddelelser (Orienteringspunkt)
a. Nyt fra USK/SSK
ME har været til et enkelt møde i USK, hvis drøftelser refereres hvor relevant
under andre punkter på studienævnets dagsorden.
Mette refererede fra direktionsmøde i mandags. Her blev sat fokus på KAgennemførelsestiden, der på KU er for lang og på HUM endnu længere, så
der vil i den kommende tid være forskellige tiltag, der sigter mod at få gennemførelsestiden bragt ned. På IKK er dette – jf. også strategien – et særligt
fokuspunkt. Tiltag kunne ske ift. overbygningernes struktur, studiestart, forsinkelser i specialeskrivningen.
Opfølgning => SN ønsker sig at samle et katalog over tiltag i den forbindelse, derfor bedes forslag fremsendt til studienævnet og gerne til ME/TLA
3. Sager (Beslutningspunkt)
a. Ansøgning fra fagudvalget på litteraturvidenskab om dispensation fra § 2.2
i BATV-studieordningen for litteratur af 2007
Fagudvalget fremsætter ønske om at bytte om på to moduler, hvilket vil være en klar fordel for fagets egne studerende, men kan være en ulempe for tilvalgsstuderende. Der kan ikke flyttes på andre fag, da dette vil skabe problemer med progressionen. Ønsket er at sikre en kontinuitet mellem litteraturteori og kulturteori og at man vil gerne give formidlingsprojektet mulighed
for at spille bedre sammen med undervisningen i litteraturhistorie.
SN diskuterede, at både hvis man tager Kulturteori som enkeltstående tilvalg
og følger hele tilvalget kan det blive et problem ift. studerende, der ønsker
tilvalg på IKK. Dvs. en dispensation vil være uhensigtsmæssig ift. fakultetets
og IKKs øvrige studerende, der følger en anden struktur på tilvalg. De studerende udtalte, at de ønsker sig størst mulig fleksibilitet i tilvalgsstrengen.
Beslutning => SN opfordrer i første omgang til, at fagudvalget løser problemstillingen på anden vis ift. den nye studieordning ved at skabe synergi
med KA (som f.eks. på filosofi), ændre i eksamensformer eller modulstrukturen. Måske skal instituttet som hele udbyde et tværfagligt kursusforløb kulturvidenskabeligt grundkursus for alle IKKs studerende, som kan bruges som
tilvalg. Som princip er det ikke ønskværdigt at ændre i tilvalgsstrukturen.
Hvis dette ikke kan lade sig gøre, kan fagudvalget tage problemet op igen
ifm. den nye studieordning.
ME/TLA undersøger, hvor mange tilvalgsstuderende, der typisk deltager i kulturteori, og hvor uniformeret strukturen skal være. ME følger op på, hvor seriøse overvejelserne om at flytte BA-projektet er på fakultetsniveau, og hvad
er tidshorisonten for en beslutning.
4. Opfølgning på fagudvalgsarbejde og studienævnssager i E12 (Orientering)
Studienævnet tog redegørelserne til efterretning
5. Drøftelse af fælles katalog over prøveformer i de nye BA-studieordninger
(Beslutningspunkt)
Det forrige nævn har besluttet, at der skal arbejdes med et fælles katalog
over prøveformer. MEFs katalog har været til drøftelse i fagudvalgene. Beslutningen omhandler, hvordan den videre proces skal være.
Fagudvalget på teatervid. har drøftet, at de ønsker, at kataloget kan rumme
en portefolio-eksamen.

Fagudvalget på musikvid. har drøftet, at der i de nye BA-studieordninger ikke
fremgår pensumangivelser, hvilket skaber et behov for retningslinjer for at
definere dette i fællesskab på tværs af IKK, dette bør inddrages i arbejdet
med kataloget. Dog vigtigt at dette bindes til eksamenstyper og ikke ECTS.
Kataloget bør lande på kombinatorikker og ikke som to separate lister. Studienævnet på IKK er for, at pensumkrav skrives ind i studieordningen. Fastsættelse af pensum bør i hvert fald ikke ligge hos underviser.
Studerende: Dejligt at der til prøveformerne knytter sig antal vejledningstimer, så man ved hvad man kan regne med
Fagudvalget på kunsthistorie – GB har ikke fået nogen besked med, hun kan
viderebringe. GB selv er fortaler for en harmonisering, hun har et kursus med
studerende fra flere fag og da skaber de forskellige formater stor forvirring.
Fagudvalget på litteraturvid. synes kataloget ser rigtig fornuftigt ud og finder
at det bør kunne implementeres uden de store ændringer, ønsker at ledelsen
udarbejder et udkast
Beslutning => ME laver et oplæg til en tabel over kombinationsmuligheder,
som fremlægges for studienævnet til godkendelse
Kort opfølgning på BA-ordningerne: Til 15. maj-mødet fremsendes de første
skitser i volapykform, så man kan få et indtryk af uddannelsen samlet set.
6. Tilbagemeldinger på udkast til ændring af prøveform B/C i specialebestemmelserne (Beslutningspunkt)
Fagudvalgsformændene har fremsendt et forslag til beslutning. Grundstrukturen foreligger og er ens i alle ordninger. Den specifikke ordlyd i parenteserne fremsendes til TLA, som fremsender forslagene til behandling på fakultetet. TB henstiller til, at underviserne i lærergruppen deler erfaringer og drøfter, hvad der kan lade sig gøre og også sikrer, at nye undervisere får støtte
til at vejlede i de alternative prøveformer. F.eks. kunne laves et katalog over
problemformuleringer til de studerende.
Beslutning => Studienævnet vedtog forslaget. De sidste formuleringer bedes fremsendt inden for en uge. Det fastholdes at prøveformen endeligt fastsættes af den studerende ved aflevering af emneblanketten. Studienævnet
besluttede desuden at fjerne den hidtidige vejledning til specialeformer fra
KUnet. ME vil gerne igangsætte et arbejde med at lave en vejledning til specialeformerne sammen med TB. ME planlægger derudover at invitere alle VIP
til et møde om specialer.
7. Drøftelse af kriterier for udvidelse af specialer v. ME/TLA (Beslutningspunkt)
TLA fremlagde et forslag til procedure for studienævnet, der lægger op til
mere styrede forløb. SN drøftede, om det eksperimentelle indgår i bedømmelsen, og fastslog, at det gør det som udgangspunkt ikke. Da der allerede
eksisterer alternative prøveformer for specialer på IKK, ønsker SN ikke at
åbne for bred mulighed for at lave eksperimentelle specialer ift. studietidsforlængelser osv. Omvendt kan en lang planlægningshorisont i sig selv være
godt at tænke i for alle specialestuderende. I kriterierne skal indføres, at ansøgning skal fremsendes, så man kan nå at overholde eksamenstilmeldingsfristen og senest to måneder inden den udvidede specialekontrakt skal træde
i kraft, hvis juli indgår dog tre måneder.
Beslutning => SN tiltræder proceduren. I vejledningen til de studerende om
specialer kan overvejes, om der skal anføres eksempler på, hvornår et speciale er af eksperimentel karakter
8. Evt.
Praksisgruppens fremlæggelse udsættes til næste møde
IKK-Nyt: SN ønsker at varsle om ændringen i specialeformerne, og hvornår
den gælder fra.
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