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1) Godkendelse af dagsorden (5 min.)
Dagsorden godkendt.
2) Undervisningsevalueringer for E16 (20 min)
Evalueringerne blev diskuteret og følgende kommentarer blev tilføjet
fra de forskellige fag:
ARP: Fremadrettet vil jeg gerne have at vi kan nøjes med at udfylde
et samlet skema for både Lit. Og Moderne kultur.
RG: Så længe man sørger for at uddifferentiere de to uddannelser,
så er det ikke et problem.
HS: Der er nogle kurser på musik, hvor der er forskellige evalueringer på samme kursus (UVA’er på hhv. 7,5 og 15 ECTS). Det skal vi
være opmærksomme på fremadrettet.
AB: Jeg bemærker at der er flere steder hvor der af kommentarerne
fremgår at de studerende oplever modvilje fra underviseres side ift.
at foretage evaluering af undervisningen/kurserne.
TL: Det kunne være frugtbart hvis studenterrepræsentanterne tog
denne problematik omkring evaluering med ud i fagrådene, så der
kommer øget fokus på det samt vigtigheden af at underviserne overholder de retningslinjer der er på dette område.
Fakultetet arbejder på en fælles evalueringspolitik for hele HUM.

Hvordan den kommer til at se ud eller hvornår den implementeres
vides ikke.
RG: SN kan beslutte at vi sætter en ramme for en min. Procentsats
på 30, de kurser der evalueres med en svarprocent på under 30 bør
vi se på og tale med underviser om.
SN tilslutter sig forslaget, som vil gælde for F17.
3) Orientering om censorformandskabsberetninger for Musikvidenskab
2016 (5 min)
Beretningen blev gennemgået af HS og fagudvalgets kommentarer til
beretningen blev gennemgået til orientering.
4) Orientering om arbejdsgrupperne i forbindelse med de økonomiske
besparelser v/studieleder (5 min)
TL: Efter den udmeldte plan skulle arbejdsgrupperne have meldt tilbage for en uges tid siden, men de er forsinket, så der er endnu ikke
kommet meldinger på, hvor mange millioner der kan findes inden for
de forskellige grupper. SSK var blevet lovet en høring, og jeg har
derfor forespurgt prodekanen om dette. Datoen for mødet ligger den
17/2 og jeg forventer at vi får tilsendt nogle udkast fra arbejdsgrupperne inden mødet.
Pause 5 min.
5) Orientering om IKK’s fremtidige KA-tilvalg v/studieleder (5 min)
TL: Vi arbejder med 4 tilvalgspakker, reduceret fra de 10 vi tidligere
har udbudt.
CH: en bemærkning til tilvalg af 15 ECTS moduler; vi bør have i
baghovedet at mange internationale studerende efterspørger 7,5
ECTS eksaminer både på BA og KA, og da vi ikke kan tilbyde dem
det, går de andre steder hen.
TL: Jeg tager det med tilbage og forhører mig om mulighederne.
6) Orientering om den kommende arbejdsproces i forbindelse med uddannelsesredegørelsen (20 min)
Studieleder gennemgik arbejdsprocessen – hvorfor uddannelsesredegørelse og uddannelsesevaluering? Fordi det er en del af KU’s
kvalitetssikring og vi bliver målt på forskellige parameter og om vi
lever op til dem. Vi bliver bl.a. målt på:
- Frafald
- ECTS-produktion
- Gennemførsel
- Dimittendledighed
Fagudvalgene bliver inddraget i processen og har fået tilsendt talmateriale som skal behandles på de kommende møder i februar må-
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ned.
Endelig godkendelse af uddannelsesredegørelsen i april måned på
SN-mødet.
7) Orientering om møde med TEACH for primært 1. års undervisere
23. februar kl. 13-16 – men alle er velkomne.
Alle fastansatte undervisere er inviteret til at deltage i dette møde.
Det henvender sig primært til undervisere på BA 1. år, men alle er
velkommen til at deltage. Meld det gerne ud til kolleger på jeres afdelinger.
8) Eventuelt (5 min)
CJ: Fejlen i alle KA-ordninger vedr. projektorienteret forløb er nu
rettet af fakultetet.
Med venlig hilsen
Christina Lucht Hougaard
Studiesekretær
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