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SAG: STUDIENÆVN IKK
Sagsnr. oplyses ved henv.

3. Sager med praksisdannende indhold
a. Dispensationsansøgning_MA98 Kunsthistorie
b. Diskussion af forvaltning af førsteårsprøvekravet
4. Studieordningssag v. SK
a. Ansøgning vedr. adgangsbegrænsning på VK
5. Evt.

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden ved ME.
Beslutning => Dagsordenen blev godkendt. ES erklærer sig inhabil ved drøftelse af punkt
2b
2. Studentersager
a. Dispensationsansøgning JL
Ansøgningen omhandler ikke den egentlige eksamenshandling. SN-IKK vil gerne bakke op
om, at et mundtligt forsvar kan afholdes i instituttets lokaler, men kan ikke indkalde censor
eller give honorar for deltagelse. Planlægning og udgifter må således afholdes af den studerende selv.

b. Ansøgning 4. specialekontrakt_JS [ES har forladt lokalet]
Beslutning => Dispensation bevilliges på baggrund af sygdom
c. Ansøgning 5. specialekontrakt_EBS
SIDE 2 AF 2
SN-IKK drøftede, hvorvidt argumentationen for 4. kontraktforsøg er den samme som for 5.
kontraktforsøg. ES fremførte, at den studerende i forbindelse med 4. kontrakten skulle have
haft en samtale med fagleder og vejleder, der mere specifikt skulle have fastlagt forløbet.
SN-IKK er forpligtet til at intensivere overvågningen af forløbet efter 3. kontrakten. JS sagde,
at den studerende ikke er blevet gjort opmærksom på mulighederne for hjælp og vejledning
tidligt nok. ME sagde, at man kan overveje at sætte ind med en samtale allerede ved 2. kontrakt og sætte et beredskab i gang, der fanger de studerende tidligere i forløbet. Senere i forløbet kan SN i forbindelse med 4. og 5. kontrakt sætte kontraktperioden ned til et kortere forløb, der handler om at få afsluttet. Disse ting indføres med den ændring af kontraktsystemet,
som administrationen gennemfører i nærmeste fremtid.
Beslutning => 5. kontrakt bevilliget på baggrund af manglende tilbud om vejledning. Afleveringsfrist fastsættes til 11. juli 2011.
3. Sager med praksisdannende indhold
a. Dispensationsansøgning_MA98 Kunsthistorie
SN-IKK drøftede den studerendes forløb og mener, at hun inden graviditeten havde tilstrækkelig tid til at skrive specialet, derfor kan dispensation gives inden for rammen.
Beslutning => Der gives dispensation til 31. august 2011.


Kan studieleder/specialesekretær udstyres med dispensation til at udsætte afleveringsfrist 1. august på baggrund af gældende regler for dispensationsmuligheder vedr. fristoverskridelser?
Beslutning => Da SN-IKK ikke afholder møde i den sidste fase af processen, kan SL dispensere på vegne af SN-IKK efter gældende regler.
b. Diskussion af forvaltning af førsteårsprøvekravet
 TORS og IKK er de eneste institutter, der har valgt selv at forvalte dispensationsansøgninger fra førsteårsprøve-kravet. Sagerne er typisk ikke fagafhængige. Fakultetet
vil gerne overtage sagsbehandlingen fra IKK for at erfaringsopsamle og sikre ligebehandling, kan SN godtage, at sagsbehandlingen overgår til fakultetet?
Beslutning => SN beslutter, at Fakultetet kan overtage sagsbehandlingen
4. Studieordningssag v. SK
a. Ansøgning vedr. adgangsbegrænsning på VK
SK støtter op om forlængelse af adgangskravet, det er en god ide for faget. I forhold til del to
af ansøgningen, behandler man i forvejen alle ansøgere individuelt - den nuværende ordlyd
er upræcis og fungerer ikke i praksis. Blandt ansøgerne er der studerende fra andre BAuddannelser, end de nævnte, som er bedre egnet til optag. ES fremførte, at han synes dispensation skal gives med forbehold, da faget bør ændre studieordningen tilsvarende og lave
en konstruktion, der er holdbar. ME fremsatte, at der i ansøgningen ligger en afgørende diskussion af om IKKs egne studerende skal have fortrinsret til uddannelsen, som bør tages mere indgående på et kommende møde. Derfor kunne man lave en pragmatisk løsning, der i
første omgang omhandler adgangsbegrænsningen for 2012. ES. foreslog, at fagleder, studieleder og studiekoordinator forfatter en tekst til dispensation på vegne af studienævnet, der
skal være gældende for nu.. SN-IKK kan ved senere lejlighed også tage adgangskravene på
MKK op, så optaget dimensioneres bedre.
Beslutning => SN-IKK giver dispensation til at forlænge adgangsbegrænsningen til også at
omhandle 2012 samt at justere adgangskravene.
5. Evt.
Ingen punkter

