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1) Godkendelse af dagsorden
2) Sager
a. Holddispensationer for efteråret 2013
b. Godkendelse af evalueringsplan for efteråret 2013
c. Studieordninger for KA-tilvalg i Dansevidenskab
3) Drøftelse og godkendelse af nye bachelorstudieordninger
a. Godkendelse af BA-studieordning for Teatervidenskab
b. Godkendelse af BA-studieordning for Kunsthistorie
c. Godkendelse af BA-studieordning for Litteraturvidenskab
4) Drøftelse og godkendelse af oversigt over prøveformer
5) Ugeplaner v. fagudvalg
6) Orientering og kort drøftelse af høringssvar vedr. 11-punktsplan og KA-effektivitet samt opfølgning på møde med rektor om samme
7) Valg af ny studienævnsformand samt indstilling af ny studieleder. NB! Herunder desuden behandling af indstilling fra fagråd på kunsthistorie og litteraturvidenskab om nye medlemmer
8) Evt.
a. Noget til IKK-Nyt?

REFERAT

SIDE 2 AF 3

1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning=> Dagsordenen blev godkendt med ændring til rækkefølgen idet pkt. 4 flyttes op
før pkt. 3.
2. Sager
a. Holddispensationer for efteråret 2013.
Beslutning => SN godkendte de samme holddispensationer som var gældende for E12
b. Godkendelse af evalueringsplan for efteråret 2013.
Det skal undersøges om udd.-koordinatoren kan få adgang til surveyxact, så vedkommende kan se evalueringerne, når de har brug for det. Der bør desuden samles bedre op
på midtvejsevalueringerne, evt. ved at nogle studerende samler op på skemaerne og laver et resume. Hvis opgaven med at lave supplerende evalueringsformer lægges i et udvalg, kan dette få til opgave også at tage stilling til midtvejsevalueringer og opfølgninger
på det nuværende format.
Beslutning => SN godkendte, at alle uv-forløb i E13 evaluereres elektronisk efter proceduren. Der er ønske om, at opsamling sendes til fagudvalg senest 1. januar 2014.
c. Studieordninger for KA-tilvalg i Dansevidenskab.
Tilvalget ønskes oprettet for at tiltrække flere studerende til Dansevidenskab. Der er løbende interesse for at søge Dansevidenskab som tilvalg, men det er svært gennemskueligt, hvordan man skal gøre. Dansevidenskab har fået bevilliget konsulentbistand til at
undersøge, hvordan faget kan præsenteres bredere og tilvalget er en del af resultatet,
som faget tror på kan sælges og tiltrækkeflere studerende, og dermed give uddannelsen
får et mere stabilt grundlag. Det er ønsket, at tilvalget allerede kan udbydes fra F14.
Styrken i forslaget ligger i at der med tilvalget er formuleret en kompetenceprofil, der viser, hvad uddannelsen kan bruges til. Udover tilvalget kommer en opdatering af den eksisterende gymnasietilvalgsordning, der dels indebærer en teknisk ændring ift. nogle eksamensfrister, dels en ændring af prøveformen af koreografi og dansevidenskab, så formatet bliver mere håndterligt.
Beslutning => SN godkendte KA-tilvalgsordning for Dansevidenskab samt justeringerne i gymnasietilvalgsordningen under forudsætning af at 80%s-kravet ændres for aktiv
undervisningsdeltagelse.
3. Drøftelse og godkendelse af oversigt over prøveformer
Beslutning => SN gennemgik oversigten over prøverformer, som med få ændringer herefter
blev godkendt
4. Drøftelse og godkendelse af nye bachelorstudieordninger
a. Godkendelse af BA-studieordning for Teatervidenskab
b. Godkendelse af BA-studieordning for Kunsthistorie
c. Godkendelse af BA-studieordning for Litteraturvidenskab
Til processen: ME fremlagde, at der på nuværende tidspunkt er to større udeståender ift. BAstudieordningerne: 1) der skal foretages ressourceberegninger og 2) tilvalgsordningerne skal
justeres, hvor der er sammenfald, så de passer til BA-ordningerne. IFT. Ressourceberegningen
får fagudvalgsformændende en uge til at konferere med Marianne Onana om de udkast hun har
lavet, så de kan falde på plads. Ift. Tilvalgsordningerne skal disse justeres, så de også kan godkendes af studienævnet på næste møde.
Gennemgang af de enkelte ordninger
c) BA-studieordning for Litteraturvidenskab: Nye eksamensformer er sat ind, pensumopgivelser
er justeret, aktiv undervisningsdeltagelse er på plads, dog mangler den alternative prøveform.
a) BA-studieordning for Teatervidenskab: Nye eksamensformer er sat ind, overvejelser omkring
pensum.
Det skal undersøges, om navnet må ændres til Teater- og Performancestudier. Der blev fremsat bemærkninger til at kompetenceprofilen er for vægtig, bør slankes.

SIDE 3 AF 3

b) BA-studieordning for Kunsthistorie: Der er foretaget visse ændringer, f.eks. justering til 1/3
ekstern censur, hvilket er sendt ud til afdelingen, hvis tilbagemeldinger bringes tilbage til endelig godkendelse i fagudvalget på mandag.
Opfølgning => SN kan ikke godkende ordningerne på dagens møde. Endeligt møde om studieordningerne afholdes mandag den 26. august kl. 14.30-15.30
5. Ugeplaner v. fagudvalg
Beslutning => SN godkendte ugeplanerne og tilsluttede sig forslaget om at lægge det tomme
skema forrest og lægge vandmærker ind, der siger, at ugeplanerne er vejledende. TLA redigerer til ens farvekode og format og sørger for ugeplanerne offentliggøres.
6. Orientering og kort drøftelse af høringssvar vedr. 11-punktsplan og KA-effektivitet samt opfølgning på møde med rektor om samme
SN havde ingen yderligere kommentarer til høringssvaret
7. Valg af ny studienævnsformand samt indstilling af ny studieleder. NB! Herunder desuden behandling af indstilling fra fagråd på kunsthistorie og litteraturvidenskab om nye medlemmer
ME meddelte, at han fratræder sine poster per 1. september 2013.
LLS meldte sig som kandidat til formandsposten for Studienævnet.
Beslutning => Studienævnet godkendte valg af Laura Luise Schultz til formand for studienævnet, Malthe Grindsted forbliver næstformand
Michael Fjeldsøe har meddelt, at han ønskerat besætte posten som studieleder.
Beslutning => Studienævnet tiltræder at indstille Michael Fjeldsoe til posten som ny studieleder. Dette vil betyde, at Tore Lind overgår til posten som uddannelseskoordinator.
Beslutning => Studienævnet tiltræder i forlængelse heraf indstillingen af Søren Møller Sørensen som ny VIP-repræsentant for musikvidenskab
Fagrådet for kunsthistorie/visuel kultur ønsker pga. forfald at indstille til at Mia Mathiasson som
ny studenterrepræsentant for kunsthistorie i E13.
Beslutning => Studienævnet tiltræder indstillingen
Fagrådet for litteraturvidenskab/moderne kultur ønsker pga. forfald at indstille til at Christine
Toft som ny suppleant for studenterrepræsentanten for litteraturvidenskab/moderne kultur i
E13.
Beslutning => Studienævnet tiltræder indstillingen
Evt.
Noget til IKK-Nyt? Den nye konstituering skal i IKK-nyt
Malthe fremsatte ønske om at studienævnet påbegynder et arbejde med at oversætte studieordninger til engelsk samt arbejdet med et internationalt studiemønster.
Beslutning => Studienævnet bakker op om forslaget

