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1) Godkendelse af dagsorden (5 min.)
Dagsorden godkendt.
2) Godkendelse af Uddannelsesredegørelsen (20 min)
Gennemgang af uddannelsesredegørelsen ved studieleder.
KV: Det bemærkes af det fremgår at Dansevidenskab nedlægges.
Mødet omkring dette er dog ikke afholdt og jeg ser gerne at vi afholder det møde, før det lægges i redegørelsen at det er besluttet at lukke.
TL: Mødet skal vi selvfølgelig afholde, og vi ændrer det i redegørelsen til mødet er afholdt, og jeg vil gerne understrege at beslutningen
ikke er endelig truffet.
Ift. indsatsen for førsteårsfrafald er vi meget opmærksomme på at
der i vores tal figurerer studerende, der aldrig er dukket op på uddannelserne. Der er derfor et ønske om at forsøge at implementere
en studiestartsprøve på fagene, så vi kan lue ud og rense tallene. Vi
har kigget på den prøve der bruges på DANSK (INSS), som et eksempel vi også kunne bruge.
RG: SN giver fagudvalgene bemyndigelse til at træffe beslutning om
de ønsker at få indført studiestartsprøve på fagene. Fagudvalgene

REF: CLH

skal melde tilbage efter deres møder i april måned, således at vi kan
indføre studiestartsprøverne fra E17.
SN-beslutning: Redegørelsen betragtes som godkendt.
3) Godkendelse af uddannelsesevalueringen for Litteraturvidenskab
(rapporten udleveres på selve mødet og gennemgås af studieleder og
Charlotte) (15 min)
CJ: Det største evaluerings-issue på uddannelsen er manglende lærerkrafter. Der er også et issue omkring KA-studerende og studietid.
Men ellers ser det meget fornuftigt ud. Der mangler en kommentar
omkring studiestart (rapportens side 5), men det kan indhentes hos
faget.
SN-beslutning: Evalueringen betragtes som godkendt.
4) Tilbagemelding på spareplanerne – beskrivelse af den videre proces
(10 min)
TL: Tilbagemeldingerne fra fagudvalgene skal først drøftes på SNmødet i maj, men jeg vil gerne give en foreløbig orientering/tilbagemelding. Hvis man sidder inde med forslag eller kommentarer til de forslag der allerede er kommet fra arbejdsgrupperne,
så er det vigtigt at det kommer på skrift, så vi har noget at tage med
videre til SSK og de fora, hvor det skal bringes op. Fagudvalgene
kan med fordel samle op på de bemærkninger/forslag, der måtte være fra studerende, lærergrupperne m.v..
KV: Det er vigtigt at der ikke kun bliver fokuseret på hvad der kan
spares, men også hvad det vil KOSTE at foretage de forslåede besparelser.
RG: Ikke mindst bør man have en drøftelse af hvad disse besparelser
på konkrete områder vil have af implikationer på andre områder.
HS: Vi arbejder på at lave et papir, hvor vi ser på hvad der kan være
”rimeligt/muligt” at indføre, og hvad der er nødvendigt at bibeholde
og dermed ikke spare på, for at kunne oprette holde et fagligt niveau. Det kunne være frugtbart at drøfte dette med de øvrige afdelinger. Det kunne være et møde, men vi kunne også udveksle forslaget eller drøfte det på det kommende SN-møde.
Pause 5 min.
5) Årsberetning fra censorformandskabet på Kunsthistorie og Lit (til
orientering) (5 min)
RG: Et punkt der er bemærket ift. Kunsthistorie er et stort antal specialer i sommerperioden. Det giver et stort arbejde med udpegning
af censorer samt den periode de skal være til rådighed.
6) Indstilling fra Musikvidenskab vedr. KA-tilvalgseksaminer til studerende fra IKK og eksterne studerende (5 min)
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HS: Det er egentlig et ganske simpelt forslag, vi ønsker at give studerende mulighed for at tage 7,5 ECTS.
SN-beslutning: Tilføjelsen godkendes.
7) Godkendelse af eksamensplaner for vinter 2017/2018 (5 min)
SN-beslutning: Eksamensplaner godkendes. Dog bemærker studerende en problematik/ønske om at man gentænker den 3. januar som
afleveringsdato.
8) Studentersager:
Ansøgning om 4. eksamensforsøg (bilag eftersendes snarest muligt)
Ansøgningen er forelagt nævnet og drøftet.
SN-beslutning: SN følger indstillingen og afviser dermed ansøgningen om et 4. eksamensforsøg.
9) Indstilling af kandidater til årets HUM-priser
RG: Tag punktet med på fagudvalgsmøderne i april og kom med indstillinger senest den 5. maj 2017. Forslagene skal sendes til:
Lis Schrøder via e-mail: lsc@hum.ku.dk.
10) Eventuelt (5 min)
Med venlig hilsen
Christina Lucht Hougaard
Studiesekretær
Bilag:
Bilag til pkt. 2_Uddannelsesredegørelse_2017_ikk_samlet_med sammenfatning ved studieleder
Bilag til pkt. 4_Oplæg til lokale drøftelser af besparelsesanbefalingerne
Bilag til pkt. 5_Beretning201516_censorformandskab_LitvidskLithistModkult_(cenlv)
Bilag til pkt. 5_Årsberetning 2016 fra censorformandskabet_Kunst
Bilag til pkt. 6_Indstilling fra musik vedr. tilvalgseksaminer
Bilag til pkt. 6_Oversigt KA-tilvalgseksaminer_rev. april 2017
Bilag til pkt. 7_BA2012 - Vinter 17-18_MUSIK
Bilag til pkt. 7_KA2008 - Vinter 17-18_MUSIK
Bilag til pkt. 7_KUNST Vintereksamensplan for BA og BA tilvalg samt ÅU
Bilag til pkt. 7_KUNST VK REEKSAMEN V1617 for BA og KA
Bilag til pkt. 7_KUNST VK Vintereksamensplan for KAog KA tilvalg
Bilag til pkt. 7_Syge og REeksamensplan VR17-18_LIT-MK
Bilag til pkt. 7_TEATER Syge og re-eksamensplan 17 18
Bilag til pkt. 7_TEATER Vintereksamensplan 17 18 BA studieordninger
Bilag til pkt. 7_TEATER Vintereksamensplan 17 18 KA studieordninger
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Bilag til pkt. 7_Tilvalg - Vinter 17-18_MUSIK
Bilag til pkt. 7_VINTEREKSAMENSPLAN BA V2017-2018_LIT-MK
Bilag til pkt. 7_VINTEREKSAMENSPLAN KA V2017-2018_LIT-MK
Bilag til pkt. 9_Prisopslag 2017
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