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Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden (5 min.)
Dagsorden godkendes.
2) Orientering om 8 timers kravet på KA v/studieleder (10 min)
TL: Fra E17 skal vi leve op til 8-timers kravet (8 timers undervisning i 14 uger). Samtlige KA-uddannelser bliver gennemgået i disse
dage, og det ser umiddelbart rimeligt ud. Men vi mangler i alt på
IKKs samlede KA-uddannelser et sted mellem 200-380 timer, der
skal lægges til, før vi kan efterleve kravet. Det kan være at tilføje timer til eksisterende kurser, workshops, seminarer o.a. Timetallene
er pr. semester og det er sat lidt højt. Jeg vil gennemgå modelberegninger med UK’erne og se, hvordan det ser ud, og finde ud af, hvordan og hvor vi bedst øger timetallet. Jeg vil selvfølgelig holde studienævnet orienteret.
KV: Når man tænker på holdnedlæggelser m.v., hvordan hænger det
så sammen med at øge timetallet.
TL: Kravet er at vi skal tilbyde et bestemt antal timer, men det betyder ikke at der ikke kan nedlægges kurser, hvis tilmeldingstallet er
for lavt. Men vi må ikke længere tælle IKK-Festival med i denne for-

bindelse.
ARP: Hvor skal pengene findes til denne forøgelse af timer?
TL: Det vil koste flere timer at afvikle visse KA-kurser, det kan ikke være anderledes, det vil være VIP-timer eller et par ekstra eksterne lektorer - der følger ikke flere midler med kvantitetskravet.
3) Drøftelse af institutleders svar til studienævnet på brev vedr. kursusnedlæggelser (10 min)
RG: Vi aftalte på mødet i december at jeg skulle forfatte et brev til
MS, som I har fået ud i kopi. MS svarede ret hurtigt tilbage den
21/12-2016, hvor hun imødekommer SN’s bekymring, men også undres over at SN drøfter bemanding og afskedigelser.
ARP: Det forlyder at en fyringsrunde mere vil komme og forståeligt
at man ledelsesmæssigt forsøger at lukke ned for en sådan drøftelse.
Vi kunne overveje at invitere MS til et møde på et senere tidspunkt,
men det er vigtigt at hun er orienteret om de overvejelser vi har haft
i nævnet.
TL: Jeg ser lidt anderledes på det som studieleder end MS. Vi skal
være glade for at vi har et studienævn, som godt gider tage drøftelsen og viderebringe vægtige holdninger til ledelsen. Vi bør holde
fast i den faglige kvalitet samt en spredning af undervisningsudbud.
4) Studentersager (15 min)
a. Anna Villumsen – ansøgning om dispensation fra førsteårsprøven
(indstilling samt bilag vedlagt)
SN-beslutning: Det besluttes at imødekomme ansøgningen og give
dispensation fra studieaktivitetskravet samt førsteårsprøven, jf. indstilling fra AC-fuldmægtig Malthe Ulrik.
b. Nina Marie Poulsen – ansøgning om 4. specialekontrakt m.v.
(indstilling samt bilag vedlagt). Bemærk at der i indstillingen er redegjort for hvilke bilag der er særligt relevant og hvilke der er medtaget for at give et samlet overblik over sagen).
SN-beslutning: Ansøgning om 4. specialekontrakt imødekommes.
SN bemærker at dette er en helt ekstraordinær sag, og selv om der
gives dispensation til en 4. specialekontrakt, vil denne afgørelse ikke
være præcedensdannende.
c. Ibrahim Kilic - Høring vedr. dispensation fra førsteårsprøven (bilag vedlagt)
SN-beslutning: Et enigt studienævn afviser ansøgningen.
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5) Eventuelt (5 min)
RG: Anastasia takker af pr. 1. februar 2017. Det har været en fornøjelse at have dig i studienævnet.

Med venlig hilsen
Christina Lucht Hougaard
Studiesekretær
Bilag
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