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Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden (5 min.)
Dagsorden godkendt.
2) Konstituering af stedfortrædende SN-formand (Formanden indstiller
Karen Vedel). Ny næstformand foreslås konstitueret, når Rune Gade
er tilbage primo juni, jf. mail udsendt 22/3-16. (10 min)
Et enigt nævn godkendte indstillingen af Karen Vedel som stedfortrædende SN-formand for Rune Gade. I forhold til næstformandsposten blev de studerende bedt om at komme med en indstilling til en
stedfortrædende næstformand på førstkommende møde.
3) Bemyndigelsesoversigt v/Gyrd (15 min)
GF: Som studienævn har i mulighed for at uddelegere div. Opgaver
til administrationen. SN bør en gang om året gennemgå oversigten
og forholde sig til om der skal ændres på praksis og bemyndigelser.
Vi har forsøgt at liste de punkter, som studerende typisk søger administrationen/SN om. Der lægges op til at SN kan drøfte det udkast

der foreligger og beslutter om man ønsker at foretage ændringer.
Administrationen vil komme med et forslag til, hvad man fra adm.
Side godt kunne tænke sig at SN kom mere ind over i forbindelse
med 4. specialekontrakt.
HS: Man kunne lave et VIP-skriv”, som skulle være en sammenfatning af det, som Gyrd fremlagde, da vi ikke kan udsende ”kategorier” over, hvordan man får dispensation. Mit forslag er at vi laver en
kort opsummering af dispensationsregler og muligheder, som VIP
kan få, således at de ikke vejleder/lover de studerende noget forkert/umuligt.
4) Drøftelse og vedtagelse af uddannelsesredegørelsen (30 min)
MIFJ: De indstillinger der er modtaget fra fagudvalgene er nu skrevet ind i uddannelsesredegørelsen og fremgår af det udsendte materiale til mødet. De ting vi vedtager i dag er dem der bliver sendt ind
på vegne af IKK’s uddannelser.
Afsnittene blev gennemgået og SN fik mulighed for at komme med
kommentarer.
Vedr. Frafald og gennemførelsestid
HS: Der er flere tiltag i studievejledningen, som kan skrives ind i
uddannelsesredegørelsen. Det er et ønske at studievejledningen tænkes mere ind i fagudvalgene.
MIFJ: Fak. har udarbejdet en frafaldsstrategi, og der er god grund
til at tro at vi skal aflevere en sådan omkring september måned og vi
vil bruge diverse input i den strategi og i stedet holder vi dette punkt
på et mere overordnet niveau.
Bemærkning til tekstplacering: Afsnit vedr. gennemførsel for Litteratur og MK flyttes til afsnittet om frafald.
Beslutning: SN godkendte uddannelsesredegørelsen med de kommentarer/bemærkninger der blev afgivet på mødet. MIFJ og CJ samler op på bemærkningerne og skriver dem ind i redegørelsen og sender til Fak.
5) Drøftelse og vedtagelse af Uddannelsesevalueringen af Visuel Kultur (15 min)
Gennemgang af evalueringen ved MIFJ. Fakultetet har sat standarder for frafald, dimittendledighed og gennemførselstid, samt kvalitative standarder for kontakt med aftagere, dimittender og mellem VIP
og studerende. Uddannelsen lever op til de fleste standarder men
har en udfordring, når det gælder dimittendledighed og frafald/gennemførsel på normeret tid. Disse forhold skal adresseres i
opfølgningen, idet evalueringen og materialet herfra skal bruges til
at lave en handlingsplan for VK, der skal godkendes af fakultetet i
efteråret. Det er den nedsatte task force, der er primus motor i at
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udarbejde handlingsplanen, der skal godkendes af studienævn og institutledelse og derefter af fakultetet
Beslutning: SN vedtog uddannelsesevalueringen.
Pause (5 min)
6) Semesterredegørelser fra fagudvalgene, orientering og godkendelse
(10 min)
Beslutning: SN godkendte semesterredegørelserne for samtlige fag
med få korrekturbemærkninger, som fagudvalgene ikke har været
opmærksomme på inden indsendelse til SN.
7) Drøftelse af program og dagsorden til studiekonference den 28. april
2016 (input fra nævnet) (15 min)
KV: Pt. foreligger der et oplæg fra Tore og Bjarki til denne konference om hvordan man kan arbejde med at lave nye STO.
SMS: Det har været drøftet på Musiks fagudvalgsmøde om det ville
være en god ide at lave en form for dokument til formålet som vil
blive forelagt SN på næste møde.
KV: Fagudvalgene når at have et møde inden selve konferencen og
har dermed mulighed for drøfte ideer og tanker, som kan bruges den
28. april.
ARP: LIT.VID har tænkt sig at drøfte oplægget på det kommende
fagudvalgsmøde.
MIFJ: På overdragelsesmødet i januar besluttede nævnet at man ønskede en sådan konference og at der i løbet af foråret skulle laves
nogle oplæg til det videre arbejde. Derfor er denne konference
kommet i stand.
TOLI: Vi har lavet et udkast til konferencen og der kan sagtens være
andre ting, der skal på eller kan finjusteres. Vi har skævet til hvordan MK og LIT.VID har designet deres ”tapas model”, blandt for at
sikre spredningskrav og valgfrihed og kursusudbud på KA.
HS: Vigtigt at tænke eksamensadministrationen ind, hvis man vælger
at arbejde videre med ”tapas modellen”.
CJ: De er inviteret med til konferencen.
MIFJ: De drøftelser vi har her skal udmøntes i en dagsorden til konferencen, hvor vi har mulighed for at tale aspekterne igennem, og
jeg ser gerne at der er nogle flere der sammen med mig kan udfærdige en sådan ramme. Også gerne at de studerende vil bidrage.
SMS: jeg vil gerne stille mig til rådighed – via skype.
ED og Luna deltager også gerne i arbejdet.
8) Evalueringsrapport E15 fra Lit.vid/Moderne Kultur (orientering og
drøftelse) (5 min)
Rettelse til rapporten: Underviser minder om at de studerende der
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ikke er fremmødt svarer på evalueringen. Charlotte retter teksten i
rapporten.
9) Projektorienteret forløb på KA. Vedtagelse af formulering omkring
arbejdsomfang (Bilag til pkt. 9_Projektorienteret forløb) (10 min)
MIFJ: Nævnet bedes tage stilling til om følgende sætning kan vedtages:
”Den samlede arbejdsbelastning for studieelementet skal ligge i intervallet 350-500 arbejdstimer.”

Beslutning: SN vedtog formuleringen.
10) Orientering om status på godkendelse af studieordninger (10 min)
MIFJ: De nye studieordninger er sendt til fakultetet og vil gælde pr.
1/9 2016. Nogle ligger allerede elektronisk, men der vil komme en
besked ud, når alle ligger klar. Derudover har vi fået Fak. til at lave
link til pensumbestemmelser i de enkelte studieordninger. Det har vi
arbejdet LÆNGE på.
11) Modern Nordic Arts and Culture – pensum og høring (10 min)
MIFJ: Vores ny BA-tilvalgsordning har været i høring hos censorkorpset, hvilket har affødt forskellige indvendinger, bl.a.:
- manglende ekstern censur (hvilket ikke er et krav),
- at det laves på engelsk (det henvender sig primært til udenlandske
studerende) samt
- at det lægger op til en høj grad af bredde på kurserne (svært at
komme i dybden med så bred snitflade,
- at det ikke er på 45 ECTS men kun 30 ECTS.
Det er ikke et krav at det skal være på 45 ECTS, da der ikke er tale
om et gymnasierettet tilvalg men et almindeligt BA-tilvalg.
Arp: Jeg medgiver censorkorpset at man lover for meget i kompetencebeskrivelsen. Jeg synes man har gabt over for meget i forhold
til et modul på 15 ECTS.
RL: Tanken er at kurset henvender sig til udenlandske studerende,
og at man kan give dem en bred forståelse af nordisk kultur. Formuleringerne giver mulighed for individuelle tilrettelæggelser af kurserne afhængig af bidragsyderne.
KV: ordningen er allerede godkendt af SN i oktober 2015, så faglige
indspark og kommentarer er meget velkommen, men nævnet skal ikke godkende den. Den er godkendt af det tidligere nævn.
MIFJ: kurserne er lavet fordi vi mangler et kvalificeret udbud på
engelsk til vores udenlandske studerende. Derfor besluttede vi os for
at lave et sådan udbud på IKK, i stedet for at sende de studerende
andre steder hen. Det er en vigtig satsning for os.
12) Eventuelt (5 min)
MIFJ: De foreløbige ansøgningstal på KA:
Kunst: 50 (heraf 26 retskrav)
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Litteratur: 75 (heraf 28 retskrav)
Moderne Kultur: 137 (heraf 46 retskrav)
Musikvidenskab: 69 (heraf 46 retskrav)
Teater og performance: 36 (heraf 17 retskrav)
Visuel Kultur: 80 (heraf 31 med direkte adgang)

Bilag:
Bilag til pkt. 3_Bemyndigelsesoversigt-08-03-2016
Bilag til pkt. 4_Uddannelsesredegørelse IKK 2016_til_SN_22-03-2016
Bilag til pkt. 5_Uddannelsesevaluering 2016 Visuel Kultur KA_22-032016
Bilag til pkt. 6_Semesteredegørelse E15_Musikvidenskab
Bilag til pkt. 6_Semesterredegørelse E15_LIT.VID
Bilag til pkt. 6_Semesterredegørelse E15_Teater
Bilag til pkt. 6_Semesteredegørelse E15 Kunst
Bilag til pkt. 7_Mødereferat_aftagerpanelmøde_17032016
Bilag til pkt. 7_Input til stud.konference_struktur KA IKK
Bilag til pkt. 8_E15 evalueringsrapport LV.MKK
Bilag til pkt. 9_Projektorienteret forløb
Bilag til pkt. 11_Modern Nordic Arts and Culture pensum
Bilag til pkt. 11_ Modern Nordic Arts and Culture STO
Bilag til pkt. 11_Høringssvar

Med venlig hilsen

Christina Lucht Hougaard
Studiesekretær
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