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Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden (5 min.)
TL: Jeg kunne godt tænkte mig at vi afsatte noget mere tid til pkt. 5.
RG: Vi tilstræber at udvide punktet til 35 min.
Dagsorden godkendes.
2) Godkendelse af nedlæggelser af kurser for F17 på IKK (20 min)
TL: Vi mangler en godkendelse fra stud.rep. Rebekka Laugesen, der
ikke er til stede i dag (jf. forsøg på e-godkendelse af ændringerne til
undervisningsplanerne). Men SN er beslutningsdygtige, og derfor kan
vi behandle sagen i dag. Vi opererer med en holdstørrelse på 20 som
udgangspunkt. Det betyder i praksis, at vi taler om mulighederne for de
kurser der har færre end 20 tilmeldte. Det er ikke en absolut holdstørrelse, men et pejlemærke. Det er en følsom diskussion, men resultatet er
at vi har nedlagt i alt 9 kurser jævnt fordelt på alle fag (IKK opretter i
alt 87 kurser). Enkelte kurser med færre end 20 tilmeldte får dog lov at
køre: Det skyldes at vi har nogle forpligtelser overfor de studerende,
der er indskrevet på gymnasiefag m.v. Et antal kurser med færre end 20
tilmeldte er også åbne for eftertilmeldingen i håbet om, at det vil række.
Dertil er 6 ud af 8 ÅU kurser nedlagt. Vi havde håbet der kunne have

været en økonomisk gevinst ift. ÅU, men det må vi sande ikke er tilfældet og der skal satses mere helhjertet på det, hvis vi skal vinde noget
her. Kun de to kurser i udbud fra Kunsthistorie gennemføres.
KV: beholder vi de studerende hos os selv eller tager de kurser andre steder?
CH: Proceduren er at de studerende skal henvises til eftertilmeldingen. Men vi/Instituttet her en interesse i at håndholde disse studerende og forsøge at tilbyde dem noget hos os selv.
ID: Jeg oplever stor modstand blandt mine kolleger ift. den fastholdelse der er omkring antallet 20 studerende. Gråzonen omkring
hvornår noget kan få lov at køre og hvornår det nedlægges, det er
problematisk.
SN-beslutning: Nedlæggelserne der er fremlagt godkendes.

3) Diskussion omkring procedure for lukning af kurser, behandling i
SN og tilbagemelding til Fakultet v/studieleder og studienævnsformand (20 min)
ARP: Jeg synes det er meget ærgerligt at man ikke har mulighed for
at tage de hold, der ikke rummer 20 eller derover og kan lave dem til
en studiekreds eller andet. Kunne man forestille sig muligheden at
man kunne tage det og lave en ”tapas løsning”?
TL: Flere af vores kolleger gør allerede det at man går sammen om
at lave et kursus. Det har været en stor succes på musik i denne omgang.
KV: Vi har et problem generelt på overbygningen ift. at kunne udbyde emnekurser til vores kandidater, og det kan have store konsekvenser for de studerendes kernefaglighed.
ID: Koordinatorerne har ekstra opmærksomhed på at planlægge
nogle kurser, hvor man fra start tænker tværfaglighed ind i det, f.eks.
kurser som kunne trække teaterstuderende over til litteratur og omvendt.
RG: SN har jo den mulighed at man kan fremsætte ønsker omkring
forvaltningen af praksis ift. nedlæggelser af kurser. Jeg vil gerne tage jeres kommentarer med og forfatte en indstilling til studieledelsen
på IKK, hvori SN’s holdning fremgår ift. uhensigtsmæssigheden i
tallet 20.
4) Godkendelse af holddispensation på Teater og Performancestudier (5
min)
KV: Kurset som dispensationen vedrører er nedlagt. Det er derfor
ikke længere relevant.
Holddispensationen vedr. gammel studieordning er stadig relevant.
SN-beslutning: Holddispensation godkendes.
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5) Orientering om arbejdsgrupperne på baggrund af SSK-møde den 14.
december v/studieleder og studienævnsformand (35 min)
RG: Tore og jeg har været til SSK møde den 14/12 og på baggrund
af det, vil vi gerne orientere lidt herom.
TL: Ift. grupperne vedr. tilvalg/valgfrihed og censur/eksamen: Arbejdsgruppen vedr. censur/eksamen skal finde 9 mil. Kr. Det er ikke i høring
endnu, understreger jeg, men er et udkast til de kommende anbefalinger. Bl.a. foreslås det at man fjerne al intern censur. Intern censur er
ikke en bestemmelse i eksamensbekendtgørelsen. Der er også forslag
om at skære i timerne ift. specialebedømmelse. Vejledningsnormen for
specialer blev også nævnt på mødet som et muligt sted at spare. Det er
klart, at disse punkter ikke vil kunne besluttes af fakultetet alene, men
skal i høring i tillidsrepræsentantsinstitutionen og censorformandskabet.
RG: Mange af disse forslag vil møde massiv modstand.
AL: man bør overveje at indføre et minimumskrav for intern censur,
på samme vis som man i dag har for ekstern censur, hvis tanken er
at censur helt skal bortskaffes.
RG: SN’s holdning er i forhold til mundtlige eksaminer at der skal
være to eksaminatorer til stede i forhold til retssikkerheden, og den
holdning står SN stadig fast på.
ARP: besparelserne på specialebedømmelsen – det er fuldstændigt
umuligt. Skal man vejlede 20 timer men kun have 5 timer til bedømmelse? I så fald bør man se på specialernes længde. Det kunne måske også have en positiv effekt ift. antal studerende der indgår 2. og
3. specialekontrakter.
TL: Vedr. gruppen om tilvalg; Der er fremlagt 11 punkter, som bl.a.
handler om reduceret valgfrihed, mere samundervisning, minimumskrav om holdstørrelser m.v.. Ift. enkeltstående tilvalg har man en forestilling om at der er mange studerende, der tager tilvalg på andre
fakulteter end HUM. Jeg nævnte derfor vores eget indsatsområde ift.
reduceringen af vores egne tilvalgspakker på IKK, som er et godt
eksempel på hvordan man også kan gøre det.
RG: Dette er et punkt der vil være tilbagevendende. Vores egen arbejdsgruppe vedr. tilvalgspakkerne er nået langt. En ting vi arbejder
hen imod er at lave større fleksibilitet mellem pakkerne, så der ikke
nødvendigvis er faglig progression mellem modulerne. Vi ser også
på eksamensformerne. Medio januar forventer vi at have et forslag
klar som kan præsenteres for SN. Det skal desuden godkendes i andre fora, bl.a. censorkorps.
6) Orientering om studienævnskonferencen i Indre by
v/studienævnsformanden (10 min)
RG: Vi deltog tre fra nævnet, undertegnede, ARP og RL. En del af
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det handlede om de nye studieaktivitetskrav, 1. årsprøvekravet, det
løbende studieaktivitetskrav (45 ECTS) og maksimal studietid. Vi
blev sammensat i grupper på tværs, og det var ganske interessant ift.
den store forskel der er på de forskellige fakulteter, og hvordan man
forvalter regler og praksisser.
2. del handlede om praksis for funktionsnedsættelser.
ARP: To ting tog jeg med mig,
1) vigtigheden af dokumentation og
2) ift. diagnoser har man mulighed for at få en mentor eller anden
hjælp via fakultetet, men det betyder at den studerende ikke nødvendigvis er berettiget til yderligere hjælp, da man så har kompenseret
for den pågældende funktionsnedsættelse.
7) Orientering om praksis for aflysning af undervisning på IKK
v/studieleder (10 min)
TL: Punktet er tilbagevendende fra sidste møde, og bilaget har været
forbi TR Gunhild Borggren, der havde et udtrykt ønske om at der forelægger nogle principper for sygdom og deraf aflyst undervisning
for VIP. Derfor er der nu forfattet en procedure, som redegør for
hvad man skal gøre som underviser, hvis man bliver syg og har behov for at aflyse undervisning. Det vil blive sendt ud sammen med
IKK Nyt i dag, og efterfølgende vil vi finde et sted på intranettet,
hvor det med fordel kan ligge, så man kan tilgå det.
Christina rundsender bilaget til nævnet, og det kan også tilgås i SNgrupperummet på KUnet.
8) Eventuelt (5 min)
RG: Vi minder om at der er sendt en ansøgning om dispensation fra
1. årsprøvekravet ud i høring og fristen for tilbagemelding fra nævnet er tirsdag den 20/12.
ARP: Umiddelbart ser jeg to muligheder: 1) man godkender anbefalingen om at afvise ansøgningen eller 2) man beder om at få den
mangelfulde dokumentation indhentet og sagen yderligere belyst og
behandler ansøgningen på næste møde.
Med venlig hilsen
Christina Lucht Hougaard
Studiesekretær
Bilag



Bilag til pkt 2_Nedlæggelse af kurser F17
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Bilag til pkt. 4_Holddispensationer for Teater og Performancestudier
Bilag til pkt. 7_Principper for undervisning aflyst pga sygdom
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