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Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden (5 min.)
Dagsorden godkendt.
2) Orientering om ny procedure for undervisningsplanlægning ved studieleder (15 min)
TOLI: Det står klart at de oplysninger vi er blevet bedt om at fremskaffe ift. langtidsplanlægning af tre semestre til fakultetet ikke står
mål med det, som systemerne rent faktisk håndterer. Som det er nu
arbejder vi med to semestre ad gangen – ikke tre. Det betyder at vi
kan nøjes med at godkende undervisningsplaner én gang om året.
Ultimo december skal fakultetet have et min. af udbuddet (skelet).
Det behøver ikke indeholde præcise oplysninger såsom titler, undervisere osv.. Dette skal først ligge klar i løbet af foråret og inden undervisningstilmeldingen går i gang medio maj. Så godkendelsen i SN
vil ligge i marts måned fremover.
Ulempen er at de KA-studerende ikke kan planlægge deres KA tre
semestre frem. Men om det udgør et meget stort problem, er vi ikke
sikre på.
RL: Det lyder som en god ide, da oplevelsen har været at der sker
ændringer alligevel i udbuddet og man således ikke kan regne med
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det udmeldte alligevel.
LS: Hvis man kan inddrage de studerende noget mere i undervisningsplanlægningen (fagråd), så vil det være til glæde for alle. Det
har det foregående studienævn talt om ved flere lejligheder.
LK: man kunne bringe det op f.eks. ifm. Æstetiker i Job-festivalen.
TOLI: SN kunne bringe det til fagudvalgene og bede repræsentanterne tage kontakt til fagrådende og bede dem komme med tilbagemeldinger. Arbejde det ind i årshjulet, så det kan nå at tages op i
fagudvalgene inden planerne godkendes i SN.
RG: Kunne SN henstille til at det bliver taget op i fagudvalgene
f.eks. på oktober mødet, hvor UK’er har mulighed for at tage højde
for ønskerne inden UV-planerne skal godkendes i december for det
kommende akademiske år. Vi følger op på det ved næste møde?
SN tilslutter sig henstillingen.
3) Orientering om panelmøderne i forbindelse institutionsakkreditering
(15 min)
RG: Panelmøderne er slut. MIFJ, jeg og Luna har deltaget i disse
møder på vegne af IKK. Der er foregået et stort arbejde i forhold til
at udarbejde materiale. Noget panelet var meget interesseret i var
nøgletal, hvad vi mente om dem, om de var gode osv.. Ift. audit trail
6, undervisningsevalueringer, var de meget interesserede i svarprocenter, som jo er en akilleshæl for os.
TL: jeg deltog sammen med ESTE i forbindelse audit trail 6, undervisningsevaluering, som underviser, og der var to studerende fra
musikvidenskab der også deltog. Det virkede som en fuldstændig
overflødig øvelse. Der går mange timer til det.
RG: Den videre procedure med institutionsakkrediteringen er, at vi
får KU-panelets afgørelse i høring i foråret og den endelige afgørelse (positiv, betinget positiv eller negativ akkreditering) i juni 2017.
4) Opfølgning på fakultetets arbejdsgrupper vedrørende de økonomiske
besparelser frem mod 2020 ved studieleder (20 min)
En opfølgning vedr. grupperne eksamen og censur og udbud af tilvalg og begrænset valgfrihed. Det var meldt ud at det skulle være
høring i alle lag, men der er afholdt ”sætte møder” i grupper, og
har fundet ud af, hvilet oplæg de vil lave og præsentere det for studieledere. Så når jeg har noget kan jeg præsentere det for SN. Men
mødet ligger først 14/12. Det lader derfor til at det bliver ifm. vintereksamen at vi skal arbejde med det. Jeg har meldelt vicestudiechef Merete Reuss hvilket udbud vi arbejder med og hvad vi har reduceret. Så på mødet i december har jeg forventning om at kunne
uddybe nærmere.
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5) Ekstra møde i december til holdnedlæggelser/status på undervisningstilmelding (10 min)
Vi planlægger at lægge mødet fredag 16. december om formiddagen.
Vi kan formentlig nøjes med et møde af en times varighed. I bedes
tjekke jeres kalender i forhold til denne dato.
RG: Vi ser gerne der udsendes et nyhedsbrev til IKK studerende
vedr. tilmelding i den ordinære periode, da det er udslagsgivende for
hvad der bliver udbudt i F17.
CH: Jeg retter en henvendelse til fakultetet der står for udsendelse af
studiebeskeder vedr. tilmeldingen.
6) Eventuelt (5 min)
Med venlig hilsen
Christina Lucht Hougaard
Studiesekretær
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