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Beslutningsreferat:
1. Dagsorden: Godkendes.
2. Godkendelse for møderække for E15:
Punktet udskydes til næste møde, som aftales til d. 2. sep kl. 1315.30.
3. Ansøgning om godkendelse af ændringer af BA- og KA- uddannelsens
navn til Teater- og performancestudier
 Studienævnet godkender navneændringen og ansøgningen til ministeriet.

26. AUGUST 2015

4. Ændring af studieordninger i forhold til censurformer og tidsforbrug til eksamination
 Nævnet godkender indstillingerne.
 Nævnet godkender desuden at ændringerne i opgavelængder og
censurform ændres tilsvarende i afledte studieordningers identiske studieelementer. Fx det gymnasierettede sidefag og tilvalg
Musikvidenskab BA:
SMS fremsætter lærergruppens ønske om et lille antal timer i hver
eksamenstermin til mødeaktiviteter om drøftelser af fælles retningslinjer/svære censurdrøftelser.
 Nævnet tilkendegiver velvilje over at imødekomme den
slags behov.
Kunsthistorie BA:
 Indstillingerne vedtages inklusiv holddispensation og studieordningsændring på kunsthistorie 3.
Teatervidenskab BA:
 Indstilling vedtaget.
Litteraturvidenskab BA:
 Indstillingerne vedtages
Kunsthistorie KA:
 Indstillingerne følges med undtagelse af gymnasierettet
praksis, som tages af bordet af forsigtighedsgrunde.
RL fremsætter forslag fra VK om at udligne forskellene mellem
opgaveomfang på VK og Kunst.
 Nævnet noterer sig dette som et opmærksomhedspunkt.
Visuel Kultur KA:
 Indstillingerne vedtages.
Musikvidenskab KA:
 Indstillingerne godkendes
 Forbehold i forhold til musikpædagogiske problemstillinger i praksis (reduktion til 18-20 sider og 30 minutters
prøve). Indstillingen kan kun gennemføres, hvis DPUs studienævn også godkender ændringen.

SIDE 2 AF 4

SMS lufter bekymring i forhold til afskaffelse af intern censur i Satslære/arrangement. Studieleder mener at det foreslåede eksamensmøde
i hver termin vil kunne løse problemet.
Litteraturvidenskab KA:
 Indstillingerne vedtages, men fagudvalgets bekymringer
tages til referat. Fagudvalget synes, at det er problematisk
at beregningerne er taget ud fra den gamle ordning. Fagudvalg og lærerforsamlingen er enige om, at retteopgaven ikke bliver meget mindre ved en reduktion af sidetallet. Bekymringen går på at reduktionen vil komme til udtryk i reduktion af vejledningsdelen. 2015-ordningen er
billigere end 2008-ordningen.
ALL tilføjer at de studerende har diskuteret sidetallet i et
fagligt perspektiv. Det var et ønske fra de studerende at
have en opgave på størrelse med BA-projektet på KAen.

Moderne Kultur KA:
 Indstillingerne vedtages.
 Teater KA:
 Indstillingerne vedtages.

5. Ændring af studieordninger i forhold til eksamensform på projektorienteret forløb – Fælles eksamensbestemmelser på IKK
 Forslaget vedtages.
6. Studieordningsændringer:
 Enkeltstående Tilvalg 2007 Musikvidenskab: Godkendes.
 BA2012 Musikvidenskab: Godkendes.
 BA-tilvalg i Visuel Kultur: Godkendes.
7. Godkendelse af pensumstørrelser for KA15 i Litteraturvidenskab og KA15 i
Moderne Kultur
 Nævnet godkender pensumstørrelserne.
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8. Godkendelse af den opdaterede studieordning for 4Cities Urban Studies
 Nævnet godkender studieordningen.
9. Godkendelse af eksamensplaner for V 2015/16
 Nævnet godkender planerne.
10. Holddispensationer
 Kunsthistorie 3: 1400-1800 i F 2016: Godkendt under punkt 4.
 Samtidslitterært emne: Godkendt
 Teaterhistoriografi: Godkendt
 Dispensation for prøveform B (litteratur) : Godkendt
 Site Specificity (teater)(sprog) – Godkendt
 Kunsthistorie/visuel kultur (sprog) – Godkendt
 Moderne kultur (sprog) – Godkendt
 Holddispensation til første år på Moderne Kultur KA og Litteraturvidenskab KA.
SN giver bemyndigelse til at studieledelsen løser problematikken i
samarbejde med fagpersoner. Holddispensationer godkendes,
men må ikke gennemføres som tvang for alle.
SN indstiller, at de studerende, som vi har stillet i udsigt, at de må
følge undervisning efter den nye studieordning, skal sikres, at det
også blive muligt for dem.

11. Orientering om BA- og KA-optag 2014
12. Beslutning om godkendelsesproces for KA-tilvalg i Humanomics
 SN godkender at studieordningen enten godkendes pr. mail eller
ved næste møde.
13. Afsluttende bemærkninger:
 Reminder: Der er valg til SN lige om lidt.
 AF efterspørger yderligere evaluering af ordningen med opdelte
funktioner: fagkoordinator og SN-medlem/fagudvalgsformand, da
denne løsning både har fordele og ulemper.
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