INST IT UT FOR KUNST - OG KUL T URVIDE NS KAB
KØBENHAVNS UNIVERSIT ET

Studienævnet på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

REFERAT
Forum

SN-IKK

Mødedato:

21.februar 2012 kl. 13.30-15.30

Sted:

Karen Blixens Vej 1, Byg. 21, lokale 21.2.04
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VIP-repræsentanter: Michael Eigtved (ME - studieleder), Erik
Steinskog (ES – SN-rep., Musikvidenskab og Dansevidenskab), Søren
Kaspersen (SK – fagleder, Kunsthistorie/VK), Mikkel Bolt Rasmussen
(fagleder, Litteraturvidenskab/MKK)
Stud-repræsentanter: Mikkel Juul (MJ - Musikvidenskab og Dansevidenskab), Mia Mathiason (MM – Kunsthistorie/VK), Martin Aagaard (MA
– Litteraturvidenskab/MKK), Malte Grindsted (MG – Teatervidenskab)
Observatører: Stig Jarl (SJ – fagleder, Teatervidenskab), Michael Fjeldsøe (MF - fagleder, Musikvidenskab og Dansevidenskab), Jacob Sander
Bojsen (JSB – AC-vejleder), Tenna Lyhne Abild (TLA – studiekoordinator)
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Fastsættelse for dato for ekstraordinært møde om KAkulturuddannelse en tirsdag fra kl. 13.30-15.30. Forslag: 6. marts, 13.
marts eller 10. april 2012
3. Studentersager (bilag fremsendt med dagsordenen)
a. Dispensationsansøgninger fra MH
b. Dispensationsansøgning fra AC
c. Dispensationsansøgning fra JS
d. Ansøgning om midler JG
4. Studieordningssager (bilag fremsendt med dagsordenen)
a. BA05 TV v. Stig Jarl
b. BA12 MV v. Michael Fjeldsøe
c. BA-reform litteraturvidenskab, kunsthistorie og teatervi-denskab:
Planlægning af tidsramme og evt. fælles tiltag.
5. Studienævnsårshjul + orientering om bemyndigelser (bilag eftersendt)
6. TEMA: Internationalisering ved ME (bilag fremsendt med dagsordenen)
a. Kort oplæg ved ME
b. Hvordan kan et fast udbud etableres (se forslag i bilag for inspiration)?
7. Evt.

5. marts 2012
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REFERAT:
Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt, ES er inhabil v. behandling af sag 3c
Ad 2) Fastsættelse for dato for ekstraordinært møde om KAkulturuddannelse
Mødet fastsættes til 10. april 2012
Ad 3) Studentersager
a. Dispensationsansøgninger om 4. og 5. forsøg v. MH.
Det blev drøftet, hvorvidt det er en dispensationsgrund, at den studerende skal færdiggøre uddannelsen ved sommereksamen samt om
hans sygdomshistorie påvirker sagen. Samtidig blev slået fast at
sygdommen i sig selv ikke er årsag til ikke at overholde frister, der
er fastlagt fra starten af semesteret. Det er ikke første gang, den
studerende søger.
Beslutning: SN beslutter ved afstemning (3 stemmer for og 4
stemmer mod) at afvise ansøgningen.
b. Dispensationsansøgning 4. forsøg v. AC.
Beslutning: SN beslutter at give dispensation på baggrund af et dokumenteret sygdomsforløb og en grad af vilje til at forbedre sin indsats og forstå systemet. Dog var der enighed om, at den studerende
skal opsøge studielederen for en samtale om sin studieegnethed i
forbindelse med start på KA-uddannelsen.
c. Dispensationsansøgning 4. forsøg v. JS (ES ikke tilstede).
Beslutning: SN beslutter at give dispensation til 5. specialekontrakt
på baggrund af dokumenteret sygdom. Dog indkaldes JS til en samtale med vejleder og studieleder for at lægge en realistisk plan for
resten af forløbet.
d. Ansøgning om midler v. JG.
Beslutning: SN har ikke en pulje med økonomiske midler og opfordrer den studerende til at søge gæstelærerpuljen i fagudvalget.
Ad 4) Studieordningssager
a. BA05 TV v. SJ.
Fagudvalget ønsker at ændre i rækkefølgen af elementerne, da dette
vil være mere hensigtsmæssigt for de studerendes studieforløb.
Beslutning: SN giver dispensation og godkender at bestemmelsen
fjernes i studieordningen.
b. BA12 MV v. MF.
Fakultetet kan ikke nå at effektuere en egentlig studieordningsændring, derfor bedes studienævnet om at dispensere for bestemmelserne i den nuværende studieordning, så de studerende på det gymnasierettede BA-tilvalg kan følge den undervisning der udbydes i forlængelse af den nye BA12-studieordning.
Beslutning: SN giver dispensation til at dispensere for bestemmelserne BA GYMTV 05, så de studerende kan følge undervisning og eksamen i overensstemmelse med udbuddet under BA12studieordningen. Fagudvalget tilrettelægger forløbet.
c. BA-reform:
Musikvidenskab har været gennem reformen, de resterende BAordninger skal være færdige i 2014. Spørgsmålet er, om der skal
være en grad af ensretning i f.eks. prøveformer og visse af modulerne, særlige om et 15 ECTS-kulturmodul skal bibeholdes i alle BAordninger
Opfølgning: TLA og ME undersøger, om der er truffet en beslutning
om fælles modul og hvordan processen designes herfra. Planen er,
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at Kunsthistorie arbejder på en ordning per 01.09.2012, Litteraturvidenskab per 01.09.2013, Teatervidenskab – vides endnu ikke.
Ad 5) SN-årshjul og bemyndigelser.
Bemyndigelser: Der sorterer 3 bemyndigelser fra studienævnet til administrationen ift. fristoverskridelser, dispensation til 4. eksamensforsøg
samt fristoverskridelser ifm. specialer. Det er ikke hensigtsmæssigt at
samle dem i et dokument, men studieledelsen arbejder på et hjemmesideformat under studienævnets hjemmeside, hvor de kan lægges ud.
SN-Årshjul: Årshjulet er skabt ud fra et ønske om at skabe mere overblik over studienævnets arbejde, herunder også at få bedre feedback fra
fagudvalg . Sidste studienævnsmøde i hvert semester kunne f.eks. være
et godt tidspunkt for kontinuerlig fagudvalgsrapportering. Der bør også
være en afrapportering over dispensationer som følge af bemyndigelserne hvert semester. De studerende ønskede desuden et overblik over antallet af plagiatsager samt typen af sager.
Opfølgning: Hensigten er, at årshjulet udbygges og præsenteres for
studienævnet ved hver semesterstart.
Ad 6) TEMA: Internationalisering ved ME
SN har fået tilsendt forslag til en struktur. ME mener ikke, der skal opfindes et særskilt udbud i første omgang, i stedet skal det det eksisterende struktureres bedre, så et udbud sikres og er gennemskueligt.
Nogle kurser er planlagt på forhånd, f.eks. mundus og 4Cities, hvilket
bygges ind i strukturen. F.eks. kunne man etablere en studieordning
med fire frie emner med en tilhørende mundtlig og skriftlig eksamen for
hver. Et tilhørende udbud kunne så bygge på en sammenbindende ide,
eller det kunne være mere åbent. Studienævnet konstaterede, at det
nuværende udbud er for dårligt. Der skal være et ordentligt udbud både
på BA- og KA-niveau. Der var forslag til, at fælles kulturkurser på KAniveau kunne udbydes på engelsk - også for danske studerende. Hvis
ingen engelsksprogede studerende kommer, står det underviseren frit
for at skifte til dansk, hvis holdet vil. De studerende var positive over for
at give danske studerende mulighed for at deltage i flere kurser på engelsk, hvilket også kan give større dynamik for de udvekslingsstuderende, der deltager. Der var ikke stemning for en decideret toning, da dette
kan begrænse muligheden for forskningsbaseret undervisning. Studienævnet drøftede, om man kunne etablere et bindende tværfagligt kulturmodul som indgang til studiemønsteret.
Beslutning: SN ønsker, der udarbejdes en rammestudieordning på BAog KA-niveau med minimum to moduler hvert semester samt et forslag
til et fælles introduktionskursus. Ordningen skal kunne træde i kraft 1.
september 2013. Desuden skal formidlingen optimeres, hvilket ME stiller
forslag til i samarbejde med Vejledningscenter IKK.
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