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Sørensen, Tore Lind, Anne Ring Petersen, Anastasia Larn, Helle
Schoubye, Charlotte Jerne, Christina Hougaard (ref.)
Afbud: Erik Damhus, Rebekka Laugesen, Mathilde Luna Kramer Stage, Michael Fjeldsøe
Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden (5 min.)
Dagsorden godkendt.
2) Konstituering af nyt studienævn v/Laura samt præsentationsrunde af
nyt nævn v/Rune (5 min.)
Rune Gade opstillede til formandsposten. Afgående formand har
spurgt de indtrædende medlemmer om opstilling til posten. Der var
ikke nogen modkandidater. SMS nævnte at han savner en mere åben
og demokratisk proces omkring dette, men støttede opstillingen.
ARP satte pris på, at den afgående formand havde lagt processen for
formandsvalget til rette, så det nye nævn hurtigt kunne komme i
gang med arbejdet.
Anastasia Larn opstillede til posten som næstformand, hvilket støtte-
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des og godkendtes. Anastassia vil også fungere som stedfortræder
for formanden samt være mødeleder i formandens fravær.
Det drøftedes hvem der skal stå på indkaldelserne, og ARP fremsatte
forslag om at inkludere UK’erne på mødeindkaldelserne. Som udgangspunkt modtager UK’ere dagsorden samt bilag forud for møderne. Denne praksis bibeholdes.
Det aftaltes at referater fremover godkendes på mail. Kommentarer/ændringer til referatet sendes ligeledes pr. mail. Der gives en
uges frist til godkendelse. SN godkendte proceduren.
3) Indstilling til udpegning af studieleder (5 min)
Michael Fjeldsøe blev indstillet in absentia. Et enigt nævn godkendte
indstillingen.
4) Lukning af optag på Dans-sidefag og Design-sidefag (10 min.)
SMS påpegede at denne indstilling ikke har været vendt i FAU, og
har indstillet til studieleder at dette burde have været vendt i rette
organer. Det har været drøftet med UK’er Tore Lind samt med lektor Inger Damsholt. KAV: No-Ma-Ds ordning fortsætter dog.
Beslutning: SN godkendte at der lukkes for optag de kommende 2 år
på baggrund af studieleders indstilling.
5) Indledende drøftelse af uddannelsesredegørelse: Grundlag, fokusområder og proces v/Michael (40 min) Der er vedlagt en læsevejledning
som bilag til dette punkt, den bør læses først.
I MF’s fravær præsenterede CJ punktet og orienterede om MF’s
tanker omkring dette. Drøftelsen gik på hvordan man bedst inddrager fagmiljøerne og hvordan de kan arbejde med uddannelsesredegørelsen. Følgende plan er lagt:
- Februar: 1. runde; pakker til fagudvalg vedr. frafald, gennemførsel, dimmitentledighed m.v.
- Marts: Opsamling på 1. runde
- Anden runde: Drøftelser i fagudvalg vedr. kvalitative tiltag
Dertil kommer uddannelsesevalueringen af VK. Der opstartes med
indledende møde med nøglepersoner, procesmøde med Fak., materiale til fagudvalg og taskforce, præsentation og deltagelse på afdelingen.
Taskforce: Rune, Gunhild og Kassandra, 2 studerende fra VK (Camilla og Aya) og en fra Fagudvalget for kunsthistorie/vk (Rune).,
studieleder.
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Pause 10 min.
6) Orientering om proces vedr. uddannelsesevaluering af VK v/Michael
(10 min) Der er vedlagt en læsevejledning som bilag til dette punkt,
den bør læses først.
Formanden gennemgik dele af uddannelsesevalueringen og CJ gav
eksempler på ting, FAU skal forholde sig til, hvad indsatsområder
kan være og hvad opfølgning på disse kunne være, eksempelvis årgangssamtaler.
7) Drøftelse og beslutning af proces for arbejdet med studiestrukturer
mv.
Punktet flyttet til SN mødet i marts måned.
8) Orientering vedr. eksamensnormer v/Michael (10 min.)
Punktet flyttet til SN mødet i marts måned.
9) Oversigt over ÅU-udbud i E16-F17 til godkendelse (10 min)
HCS orienterede kort. ÅU er et fokusområde for IKK, og derfor har
studieleder og UK’ere drøftet muligheder for at udbyde aftenkurser,
tompladsordning og dagskurser.
ARP spurgte ind til processen omkring udvælgelse af kurserne der
fremgik.
ARP efterspurgte en form for redegørelse for udvælgelsen af disse
kurser.
HCS indstillede til at SN godkendte udbuddet. Der har været frister
der har gjort at man har handlet hurtigt og hensigten er at kunne
tjene penge på dette område.
SN talte om muligheden for en form for ”redegørelse” med hensyn
til tompladsstuderende og hvordan de tager højde for den faglige
progression i uddannelse og om de arbejder med forudsætningskrav.
CLH bemærkede at kurser via tomplads typisk ikke har forudsætningskrav og ÅU-studerende bliver indskrevet på anden eksamensform end de grundfagsstuderende.
Beslutning: SN godkendte udbuddet.
10) SN-sager: 5. specialeforsøg (10 min.)
Fremlæggelse af sag ved HCS. Det er indstillet fra studievejledningens side at man ikke giver den studerende en 5. specialekontrakt.
Der er ganske enkelt ikke udsigt til at den studerende vil kunne færdiggøre specialet. Den studerende vil, hvis afslag, kunne søge en
genindskrivning på et senere tidspunkt, hvis omstændighederne ændrer sig.
Beslutning: Et enigt SN gav afslag på 5. specialekontakt.

11) Eventuelt (5 min)
Ingen bemærkninger.
Bilag:












Bilag til pkt. 4_Lukning af sidefag Dans og Design
Bilag til pkt. 5_IKK i tal 270116
Bilag til pkt. 5_Uddannelsesredegørelse IKK 2016
Bilag til pkt. 5_Uddannelsesredegørelser 2016 – nøgletal
Bilag til pkt. 5 og pkt. 6_Læsevejledning
Bilag til pkt. 6_Uddannelsesevaluering 2016 Visuel Kultur KA
Bilag til pkt. 6_Visuel kultur - Dimittendundersøgelse 2015 (_14-1215)
Bilag til pkt. 7_Grundlaget for det fremadrettede arbejde
Bilag til pkt. 8_Oversigt over timenormer ift gældende eksamener
Bilag til pkt. 8_revideret normaftale IKK 16.11.15
Bilag til pkt. 10_Indstilling til SN - Vibeke Brugsvang 5. specialekontrakt

Bemærkninger/ændringer til referatet:
LLS har indsendt tilføjelse til pkt 2
RG har indsendt tilføjelse til pkt. 5
ALL har indsendt tilføjelse til pkt. 9

Med venlig hilsen
Christina Lucht Hougaard
Studiesekretær
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