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Ikke til stede: Helle Schoubye, Anna Weile (i stedet deltog supl. Sunna
Astthordottir)
Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden (5 min.)
Præsentationsrunde for Sunna, ny studentersuppleant for Kunsthistorie.
SN: Dagsorden godkendt
2) Status på uddannelsesredegørelsen (15 min)
RG: Charlotte har samlet de input der er kommet fra de respektive
fagudvalg til en samlet rapport, der skal sendes til Fakultetet. Der er
en god konsistens i det og det ser ud til at være tæt på afleveringsklart.
KV: Vi vil gerne gøre opmærksom på at der i tallene vedr. frafald
indgår studerende, der aldrig er startet på uddannelsen, men af en eller anden grund optræder i statistikken.
ARP: Der er også noget omkring tallene for MK ift. gennemførselstid.
CJ: Det er selvfølgelig noget vi samler op på og undersøger ift. tallene fra sidste år. Når vi har samlet op får i den samlede rapport ud til
gennemsyn igen.
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RG: Den samlede rapport kommer ud i fagudvalgene til godkendelse.
3) Orientering om svar på institutionsakkrediteringen
Hvis nogen af jer har input til studieleder i forbindelse med institutionsakkrediteringen, skal kommentarer sendes til Tore senest den 9.
marts, da Tore skal sende samlet svar for IKK til Fakultetet senest
den 13. marts kl. 9.00 (10 min)
RG: Vi har modtaget et foreløbigt svar, som nu er i høring. Den endelige ”dom” kommer først i juni måned. Det er en betinget godkendelse vi har fået. Tidsplanen er som vanligt meget stram, derfor skal
eventuelle tilbagemeldinger sendes til Tore senest den 9. marts.
CJ: For IKK’s vedkommende er vores aftagerpanel sammensat af aftagere, der rent faktisk ansætter vores kandidater, og ikke som der i
svaret fremgår, tidligere studerende. MIFJ skal deltage i at udforme
det endelige høringssvar.
4) 12-mandsudvalgets anbefalinger (høringssvar) (10 min)
Anbefalingen vedr. løbende karaktergivning blev diskuteret i nævnet.
Studenterrepræsentanterne var enige om at løbende opgaver henover semestret fungerer rigtigt godt sammen med en løbende feedback på opgaver. Der var heller ikke tilslutning fra VIP-siden.
ARP: Vejledning for BA-projekter i sommerferien ser vi ikke som en
mulighed, men man kunne evt. tilbyde vejledningen ifm. eksamensperioden, hvis man ikke har for mange eksaminer.
RG: Det virker som problematisk at indføre det. Vi ønsker fleksible
procedure for afprøvning, men en årskarakter er ikke noget vi går
ind for.
5) Godkendelse af semesterredegørelser for fagene for E16 (5 min)
ARP: Der er vedsendt en oversigt over de STO-ændringer der er foretaget i E16.
SN: Redegørelserne godkendt.
6) Indstilling vedr. censorformandskabets årsberetning for Teater (5
min)
KV: Der er en stigende tendens til at man tilmelder sig eksamen med
ikke aflægger den. Man skubber det og køber sig ekstra tid ifm. reeksamen. Det er noget censorkorpset har bemærket i deres redegørelse.
7) Orientering om pædagogisk opkvalificering og samarbejde med
TEACH (10 min)
Der blev afviklet et seminar den 23. februar med et pænt antal deltagere. Vi vil gerne gøre det til en tilbagevendende begivenhed, og ikke kun for 1. års undervisere men for alle undervisere.
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ARP: Det var meget bredt struktureret. Overgangen fra gymnasium
til universitet var meget nyttigt. Overgangen fra BA til KA var til
gengæld ubrugeligt.
8) Orientering om ”uddannelses-zoom” (5 min)
CJ: Uddannelses-zoom kan bruges i forhold til valg af uddannelse
for studerende/potentielle studerende. Man kan sammenligne uddannelser på forskellige parameter. Det nye ved siden er at man kan
læse om uddannelsen. Man har foretaget en undersøgelse(uddannelsesevaluering) blandt 76.000 studerende. Man læse om
frafald, fagligt miljø, sammenligne uddannelserne på tværs af landet
osv..
9) Eventuelt (10 min)
CJ: Vi skal afholde aftagerpanelmøde den 25. april 2017 og der bliver sendt en indkaldelse ud til jer.
Med venlig hilsen
Christina Lucht Hougaard
Studiesekretær
Bilag:
Bilag til pkt. 2_Uddannelsesredegørelse_2017_ikk_samlet
Bilag til pkt. 3_KU Udkast til akkrediteringsrapport - høringsversion 27.
februar 2017
Bilag til pkt. 4_12-mandsudvalgets anbefalinger høringssvar 24022017
Bilag til pkt. 5_Semesterredegørelse E16 Teater
Bilag til pkt. 5_Semesterredegørelse E16_Musik
Bilag til pkt. 5_Semesterredegørelse E2016 Kunsthistorie
Bilag til pkt. 6_Indstilling vedr. censorformandskabets årsrapport
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