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Dagsorden for Studienævnsmøde:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Møderække for F12
a. Forslag:
1) tirsdag 13.30-15.00; 2) onsdag 9.30-11.00 eller 3)
mandag 9.30-11.00
b. Fastsættelse for dato for ekstraordinært møde om KAkulturuddannelse samt input til dagsorden
3. Sager (bilag fremsendt med dagsordenen)
a. Dispensationsansøgning JHDE
b. Nyt stud.-medlem til dispensationsudvalg
4. Drøftelse af slutevaluering (bilag udleveres på mødet)
a. Opfølgning på slutevaluering E11
b. Opfølgning på praktisk implementering af nyt evalueringsformat
5. Opfølgning på tema om specialer ved ME (bilag fremsendt med
dagsorden)
a. Nedsættelse af arbejdsgruppe til erfaringsopsamling på
nye specialeformer
b. Beslutning: Maks.-format for specialeudtalelser
c. Opfølgning på vejlederallokering
d. Kort præsentation af ny specialeadministration
6. TEMA: Internationalisering ved ME
a. Kort oplæg ved ME
b. Hvordan kan et fast udbud etableres (se forslag i bilag for
inspiration)?
7. Evt.
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REFERAT:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt
2. Møderække for F12
a. Tirsdage blev vedtaget (2 eftermiddage, kl. 13.30-15.30 og 2-3
formiddage, kl. 9-11).
b. Fastsættelse for dato for ekstraordinært møde om KAkulturuddannelser samt input til dagsorden
Mødet afholdes en tirsdag kl. 13.30-15.30. Mødet skal føre til en
afklaring af den videre proces samt anbefalinger fra SN
3. Sager
a. Dispensationsansøgning JHDE
SN drøftede, om det generelt skal have opsættende virkning, at
studerende kun mangler specialet og hvordan dette forholder sig
til, at man ønsker en skrappere linje.
Beslutning: SN beslutter, at give JHDE dispensation til at aflevere sin opgave til syge- reeksamen, fordi det er inden for samme
eksamenstermin og derved kan afvikles inden specialet. Denne
beslutning omfatter også ansøgning ved MM, som fremlagt ved
TLA.
b. Nyt stud.-medlem til dispensationsudvalg
Mia Mathiasson fra Kunsthistorie blev nyt medlem.
4. Drøftelse af slutevaluering
a. Opfølgning på slutevaluering E11
TLA fremlagde en kort redegørelse over forløbet i E11. Da svarprocenterne er dårlige og det statistiske grundlag pga. tekniske
problemer med Absalon ikke er validt, besluttede SN, at eneste
opfølgning skal være at sende rapporterne tilbage til hver underviser. Dertil skal rapporterne opbevares, så man kan få et samlet
overblik, når man f.eks. skal lave studieordninger.
b. Opfølgning på praktisk implementering af nyt evalueringsformat
Studieledelsen stillede forslag til, at der justeres i politikken for
F12, så der foretages forventningsafstemning og midtvejsevaluering på alle forløb, mens slutevaluering indskrænkes til færre forløb, så disse kan håndholdes. Dette for fortsat at forsøge at gøre
resultaterne fra slutevaluering bedre.
Beslutning: SN imødekom forslaget
5. Drøftelse af Strategi 2016
Overordnet gav SN udtryk for, at man skal overveje ikke at præsentere Humaniora for svagt i strategien. Der var desuden en tilkendegivelse af, at IKK også er interesseret i sprogsatsningen. SN drøftede
desuden om 37 timer er realistisk – er det for lavt sat ift. den lange
sommerferie? Og der var en længere diskussion af, hvordan en ”37timers arbejdsuge” kan implementeres, f.eks. ved at flere studenteraktiviteter uden for undervisningen finder sted på universitetet, som
man kender fra ”forsemestre” på Litteraturvidenskab og andre aktiviteter. Man skal være opmærksom på, at aktiviteterne ikke behøver
være ECTS-givende for at være relevante, som f.eks. IKK-festivalen
eller aktiviteter ifm. forskning eller studievejledning. Man kunne også
inden for sprogkompetenceudviklingen oprette kurser eller gøre mere opmærksom på de mange tilbud der allerede eksisterer i form af
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f.eks. sommerkurser eller kurser i udlandet, hvor man kan lære
sprog.
6. Opfølgning på tema om specialer ved ME
a. Nedsættelse af arbejdsgruppe til erfaringsopsamling på nye specialeformer.
Beslutning: SN godkender, at JSB og ME nedsætter en arbejdsgruppe med reference til SN.
b. Beslutning: Maks.-format for specialeudtalelser,
Beslutning: SN besluttede, at en specialeudtalelse maks. Må fylde
4800 anslag i formatet 2 A4-sider.
c. Opfølgning på vejlederallokering
ME ønsker, at vejlederallokering fremover går gennem faglederen og
er i gang med at udarbejde et format til overblik. ES bemærkede, at
han er enig i formålet med at nedbringe vejlederbyrden, men synes
det er vigtigt at drøfte holdningen til vejledning, da han er uenig i
det synspunkt, at alle principielt kan vejlede i alt. ME synes, det er
en vigtig drøftelse, som dog ikke er i fokus her, hvor hensigten er at
skabe en organisation, der ikke overlader tilsagn om vejledning til
den enkelte vejleder. SJ kommenterede, at han ikke ønsker et system, hvor den studerende indgår i en lodtrækning om vejledning.
Ved at have overblik over allokeringen, kan faglederen desuden justere arbejdsmængden for vejlederne ift. undervisningsbyrden. JSB
sagde, at faglederne skal være opmærksomme på, at der kan være
kødannelse, når de populære vejledere i perioder ikke kan tage flere.
CD bemærkede, at en allokering hos faglederne ligger i tråd med dekanatets ønske om, at ledelsen skal tage ansvar for timepukler. MJ
spurgte til, hvordan allokeringen konkret skal foregå for de studerende. ME svarede, at der stadig vil være en dobbelthed i, at man
opsøger en vejleder og forhører sig, men det vigtige er, at faglederen skal godkende samarbejdet. MF foreslog, at fagledere får adgang
til skemaet over aktive specialer, så man løbende kan følge med og
samle op med dem, der lige pt. har for mange. ME sagde, at ændringen betyder, at man ikke kan sige ja til at vejlede før faglederen
har været involveret.
Beslutning: SN tilslutter sig ændring i sagsgangen, så faglederne
fremover skal orienteres om/godkende vejledning.
d. Kort præsentation af ny specialeadministration
TLA fremlagde kort sagsgangen i den nye specialeadministration,
hvor afleveringsfrister bliver samlet til første tirsdag hver måned. SN
tog ændringen til efterretning. Kort diskussion af, om overgangen fra
1. til 2. kontrakt er blevet for automatiseret, hvilket der bør følges
op på.
7. TEMA: Internationalisering ved ME
a. Kort oplæg ved ME
b. Hvordan kan et fast udbud etableres (se forslag i bilag for inspiration)?
Punktet blev udsat til næste møde.
8. Evt.
Ingen punkter til eventuelt

SIDE 3 AF 3

