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Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden (5 min.)
Dagsorden godkendt.
2) Konstituering af ny næstformand
Studenterrepræsentanterne er blevet bedt om at finde en næstformand. Luna stiller op til posten. Der er ingen modkandidater, så det
godkendes herved at Luna tiltræder. Christina sender indstillingen
til Dekanen.
3) Studieordningsændringer:
MIFJ: Kunst KA 2008 ordn., Kunst KA-gymnasiesidefagsordn. og
Litteratur BA 2014 ordn. indsendes som egentlige studieordningsændringer, idet vi må indsende tre studieordninger til revision. Disse
vedtages også som holddispensation med virkning fra E2016.
MIFJ: Der er sendt 3 studieordninger ind. Kunst KA2008 ordningen
er sendt ind, Kunst KA GYM-tilvalg og Lit.vid’s BA-ordning. De øvrige ordninger, som vi ønsker ændret løser vi med holddispensationer til vi næste år igen må sende studieordningsændringer til Fakultetet.

Vi gennemgår de ændringer der er listet i overblik med henblik på
godkendelse, og er der indvendinger til ændringerne, så sig til.
Holddispensationerne vil blive lagt samme sted som pensumbestemmelserne, så både undervisere og studerende kan finde dem og se,
hvad det betyder i forhold til eksamen.
Beslutning: SN godkender ændringerne.
4) Holddispensationer for V16:
En gruppe af ændringer vedtages som holddispensationer i E2016F2017.
MIFJ: Gennemgang af de ændringer holddispensationerne består af.
SN-Beslutning: Holddispensationerne vedtages.
Mindre, tekniske ændringer: En liste over mindre ændringer er sendt
til fakultetet med henblik på rettelse i studieordningerne.
MIFJ: Alle de rettelser der foreligger er blevet indarbejdet i studieordningerne, undtagen ændringen på Musikvidenskabs ordning.
Forslaget var at den studerende selv kan vælge om man tager det
ene eller det andet satskursus, der er udbudt i hhv. efterår og forår.
Det kræver konsekvensrettelse i stads, og derfor har vi besluttet at vi
dispenserer fra dette i de tilfælde, hvor det må være relevant.
Beslutning: SN godkender de indsendte rettelser.Ift. ændringen på
Musikvidenskab KA2008 ordn. godkender SN at den indsendes som
en ændring i stedet for rettelse.
5) Pensumbestemmelser vedr. Formidlingsprojekt på Kunsthistorie
(ændringsforslag)
MIFJ: Ønsket er en pensumpræcisering fra fagudvalget på Kunst.
Beslutning: SN godkender bestemmelsen.
6) Oplæg til godkendelse af handlingsplan for VK
RG: Handlingsplanen har været undervejs et stykke tid. Der er lagt
op til 4 punkter, der skal indgå i det fremadrettede arbejde med optimering af uddannelsen.
1. Studieordningsteknisk – at lave en ændring så når man starter på
uddannelsen har 2 fag på selve faget/uddannelsen i stedet for et enkelt samt et valgfag.
2. Styrket relation til arbejdsmarkedet, mentorordning, branchekendskab.
ARP: er der tænkt på ressourcer til en mentorordning mv.?
CJ: Det er tænkt som et pilotprojekt båret af Anders’ engagement og
relationer til omverden, som i forvejen ligger inde for hans interessefelt.
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3. Markedsføring målrettet nye studerende. Bedre kommunikation til
fremtidige studerende.
4. Faglig udvikling af praksisdimmensionen.
MIFJ: det er aftalt at prøve nogle ting af i F17, og høster erfaringer
derfra, før vi beslutter noget eller foretager studieordningsændringer. Der bliver et møde mere hvor IKK’s ledelse mødes med fakultetet for at få handlingsplanen godkendt. Mødet finder sted 1/9.
Beslutning: Handlingsplanen godkendes af SN.
7) Diskussion af handlingsplan for frafaldsindsatser på IKK (bilag af
sammenfatning af frafaldsrapport)
MIFJ: Bilaget der er sendt ud er den korte version af de 9 anbefalinger der er kommet ud af rapporten. I september skal Mette Sandbye indsende en handlingsplan for IKK. Vi har kigget nøje på hvornår det er de studerende falder fra og hvor kan det betales sig at gøre noget. Frafald sker typisk på 1. studieår. Omkring halvdelen sker
på 1. studieår – både på BA og KA.
Vi skal være opmærksomme på at vi ikke har et særlig højt frafald på
IKK. Vi skal arbejde med at få det ned fra 14% til en 8-10%. Indsatsområderne 5 og 6 i rapporten tror jeg vil blive obligatoriske.
Jeg foreslår det tages med på næste SN-møde, hvor det er muligt at
komme med forslag til de enkelte områder i rapporten.
Pause
8) Orienteringspunkt vedr. institutionsakkreditering
MIFJ: Ea Feldfoss og Peter Hussman deltager på SN-mødet i oktober, hvor de fortæller lidt mere om hvad SN-rollen er, samt vores
deltagere fra musikvidenskab og studieledelse klædes godt på forud
for møderne.
Det er på tværs af hele universitetet at man deltager i disse møder.
9) Orienteringspunkt vedr. tal for optag på BA og KA
MIFJ: Tallene viser at vi faktisk har optaget det antal studerende vi
gerne har ville optage. På lit.vid er der 11 studerende der ikke har
svaret eller sagt ja tak, hvilket er mærkeligt. Så der er optaget 2 genindskrivninger og to fra ventelisten. På musik er der få ledige pladser, 5-6 stykker, men ellers er der fuldt optag.
10) Diskussion af pensa og diversitet i forbindelse med kritik fra
FRONT
RG: Det handler om en henvendelse sendt til institutlederen, men
som vedrører sammensætningen af pensa på IKK. Det er et kritisk
brev i forhold til køn, race, sammensætning af lærerstab m.v.. Der
bliver rettet en skarp kritik uden at der følger nogen særlig doku-
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mentation med. Jeg antager det er noget vi alle, der underviser, reflekterer over, og det giver anledning til en konstruktiv diskussion,
hvor der kan inkluderes andre end FRONT i den diskussion.
ARP: Hvem har indsendt kritikken.
RG: En række studerende fra bl.a. lit.vid.
ARP: Jeg er godt bekendt med kritikken, og mener vi skal tage et
møde om det. Problemet med dette papir er at det er meget uspecifikt, uden man vil pege på noget konkret. Kunne man tage det ind i
nogle fora, hvor der er mulighed for at diskutere det og evt. foretage
nogle forandring.
ALL: Det er positivt at studerende engagerer sig og viser deres
stemme, om det hører til i SN er jeg i tvivl om. Det vil være hensigtsmæssigt hvis man kom med en konkret liste med forslag, som
man kunne diskutere i fagudvalg, fagråd eller andre fora, hvor studerende har en stemme.
TL: Det er fint at der kommer et oplæg til en debat, og det kunne være interessant at følge debatten på IKK. Og så hæfter jeg mig ved at
der ikke er nogen studerende fra musikvidenskab med på denne kritik. De glimrer ved deres fravær på denne liste.
RG: Det er paradoksalt at ingen af de studerende er fagpolitisk engagerede. Men SN kan godt tage imod henvendelsen og bruge den til
en mere generel diskussion.
KV: Det er en vigtig diskussion, ikke sjov, men vigtig. Men vi bør tage det ind i de fora vi har, fagråd, SN, fagudvalg og opsøge dialogen. Pensa bør diskuteres i fagmiljøerne.
RG: Kan vi konkludere følgende: Vi implementerer de relevante
spørgsmål i henholdsvis fagrådene og afdelingsmøderne, hvor vi
henstiller til at man tager diskussionerne omkring sammensætning af
pensa og studietrivsel?
Beslutning: SN tilslutter sig formandens forslag.
11) Eventuelt
På KUnet findes en side, som løbende bliver opdateret i forhold til
Studiefremdriftsreformen vers. 2.0. Se link:
https://intranet.ku.dk/kunsthistorie_ba/studiefremdriftsreform/Sider/
default.aspx
Til dette møde har der været sendt et bilag ud, som viser at de generelle gennemsnitlige studietider falder – undtagen på Teater og Performancestudier.
Bilag
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Bilag til pkt. 3_Overblik over ønsker om studieordningsændringer_opdateret_11.08.2016
Bilag til pkt. 3_Indstilling til STO ændringer_kunst_vk_f16
Bilag til pkt. 4_Holddispensationer_E2016
Bilag til pkt. 4_Holddispensationer_om sprog_E2016
Bilag til pkt. 4_Mindre tekniske rettelser IKK
Bilag til pkt. 5_Pensumbestemmelser_Formidlingsprojekt
Bilag til pkt. 6_Handlingsplan Visuel Kultur
Bilag til pkt. 6_IKK uddannelsesredegørelse 2016 aftaledokument
Bilag til pkt. 7_Beregnede KU studietidstal 2013-2015
Bilag til pkt. 7_FRAFALD.DIRendelig.
Bilag til pkt. 7_IKK Handleplan for frafald UDKAST
Bilag til pkt. 9_Optagelsesstatistik BA 2016
Bilag til pkt. 10_FrontTilMetteSandbyed.29.6.16
Med venlig hilsen

Christina Lucht Hougaard
Studiesekretær
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