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1) Godkendelse af dagsorden (5 min.)
a. Ændringsforslag; Tiltrædelse af en begrænsning af eksamensformer tilføjes som punkt til dagsorden. Bilag sendes ud til SNrepræsentanterne og godkendelse foregår via email.
SN-beslutning: Dagsorden godkendes med ovenstående ændringer.
2) Indstillinger fra fagudvalgene vedr. implementering af studiestartsprøver fra E17 (15 min)
RG: 3 ud af 4 fag har meldt positivt tilbage. Vi mangler tilbagemelding fra Musik.
HS: Det er besluttet efter drøftelse på lærermødet, at fagudvalget
drøfter indførelse af studiestartsprøve igen på deres møde den 31/5
og derefter træffes der beslutning og laves en indstilling til studienævnet.
SN-beslutning: SN godkender indstilling fra Teater, Lit og Kunst ift.
indførelse af studiestartsprøver fra E17.
3) Tilbagemelding på aftagerpanelmødet afholdt ultimo april (10 min)
RG: Aftagerpanelet afgav kommentarer til vores nye KA-tilvalg. Aftagerne lagde vægt på at vi skal være langt mere konkrete omkring
titler på vores kurser. Det skal være tydeligt og præcist hvad kurser-

ne indeholder og ikke mindst hvilke kompetencer man opnår ved
kurserne. Det samme gør sig gældende ved vores studieordninger,
som også bør være mere konkrete og gennemskuelige ift. de kompetencer de studerende erhverver sig i løbet af uddannelsen.
Der går også overvejelser på om vi skal have 4 tilvalgspakker eller
om der skal reduceres yderligere.
TL: Fakultetets opfattelse af tilvalgskurser er at pakkerne skal være
mindre fagligt tilknyttet til specifikke fag og langt mere brede og generiske. Vi skal selvfølgelig fortsætte med vores tilvalgsproces, men
hvordan det ender, ved vi ikke på nuværende tidspunkt.
4) Opfølgning på de ændrede besparelsesforslag v/studieleder (25 min)
TL: De input og forslag der er genereret i fagudvalg, lærermøder
m.v. er sket sideløbende med at direktionen har besluttet at tilslutte
sig flere af de foreslåede punkter til besparelser. Alt der er indkommet fra div. udvalg vil blive bragt videre – også selv om direktionen
sideløbende har arbejdet med forslagene også. Det er meddelt at direktionen gerne vil have input fra studienævnsformænd og studieledere.
Der vil komme et efterspil i forhold til implementering. Fakultetet vil
udarbejde en handleplan for hvornår de mange ændringer skal indfases.
5) Eksamensformer (pkt. tilføjet)
TL: Det er en lidt ældre sag, som nu skal følges op på. Man ønsker
at begrænse antallet af eksamensformer (215 former pt!), og man forestiller sig at man kan harmonisere dette antal. På IKK har vi ca.
35 forskellige eksamensformer. Vi har allerede en liste over vores
eksamensformer og den tager jeg med på det kommende UK-møde
til drøftelse. Men Det er SN der skal godkende et endeligt udspil.
RG: Tore tager det op med UK’erne, dernæst sendes det ud i høring
til SN, så det kan godkendes hurtigst muligt via mail inden fristen
den 16/5.
SN-beslutning: SN tilslutter sig den skitserede proces.
6) Studentersager
a. Ansøgning om 4. specialekontrakt
SN-beslutning: Der gives en betinget godkendelse til en 4. kontrakt
og den studerende skal oplyses om at der ikke kan søges om yderligere forlængelse.
7) Eventuelt (5 min)
a. Besøg af dekanatet ved kommende SN-møde
Dekanatet ønsker at komme forbi til en uformel snak om bl.a. studiemiljø og strategi for HUM’s uddannelser. Det kan formentlig
først blive den 23. august, hvor vi agter at lægge et møde.
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Med venlig hilsen
Christina Lucht Hougaard
Studiesekretær
Bilag:
Bilag til pkt. 2_FaU LIT-MKK indstilling til SN_studiestartsprøver
Bilag til pkt. 5_Ansøgning_4specialekontrakt
Bilag til pkt. 5_Udtalelse fra vejleder
Bilag til pkt. 5_Anette Jæger - indstilling
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