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Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden (5 min.)
Dagsorden godkendt.
2) Undervisningstilmelding for efteråret 2017 – status på undervisningstilmeldingen og de tekniske udfordringer (5 min)
TL: Jeg har været i kontakt med Morten Tang og fået en status før
weekenden. Pt. er de i gang med at tjekke at alle tilmeldinger bliver
registret korrekt, og derfor er vi lidt usikre på vores tal. Fakultetet
har til trods for forsinkelsen fastholdt datoen for tilbagemelding fra
institutterne, og det har jeg meddelt fakultetet at jeg ikke finder rimeligt. UK’erne er derfor indkaldt til et ekstra møde den 20/6, så vi
kan se på de endelige tal. Og derefter kan fakultetet få vores tilbagemelding.
RG: Kan vi acceptere en godkendelse via mail efter det ekstraordinære UK-møde.
Flere kan ikke være til stede (ARP og HS), så en mailgodkendelse vil
formentlig være det mest realistiske, dog med mulighed for at kune
komme i kontakt til studieleder.
HS: Generelt vil jeg gerne plædere for at der kunne komme en mere

overordnet løsning i forhold til disse tekniske problemer, når de
sker/opstår.
SN-Beslutning: Godkendelsen vil blive foretaget pr. mail efter UKmøde den 20/6. Endelig godkendelse gives herefter inde for 24 timer.
3) Specialers placering (3. eller 4. semester) v/Rune (10 min) (orienteringspunkt)
RG: På SSK mødet den 19/5 blev det meddelt at man gerne vil have
en fælles frist på hele HUM og have en fælles placering – enten på
3. eller 4. semester. Beslutningen bliver formentlig at det skal ligge
på 4. semester, hvilket bliver gældende for alle vores uddannelser.
Planen er at SSK gerne ville sende det ud til studienævnene i høring
med en svarfrist den 1. august. Men jeg har ikke hørt yderligere omkring det siden.
TL: Det har været drøftet på seneste direktionsmøde, men om det betragtes som en egentlig høring er jeg ikke helt klar over. Men 4. semester er klart at foretrække.
LS: Det virker som en rigtig dårlig ide og det eneste der formentlig
vil komme ud af det er at de studerende vil lade sig forsinke. Det giver ikke mening.
RG: Vi har som sagt ikke fået noget i høring, men jeg har taget jeres
argumenter til mig, og får vi det i høring, så kan det tages op igen.
Min forventning var at det ville have været sendt ud på nuværende
tidspunkt.
4) Opfølgningsplan på Litteraturvidenskab (10 min) (orienteringspunkt)
TL: På baggrund af uddannelsesevalueringen har vi lavet en opfølgningsplan, som har taget afsæt i nogle møder med nogle eksperter
sammen med UK’er og Anne Fastrup og to studerende fra Litteratur.
Vi skal indsende planen til fakultetet og SN vil også få mulighed for
at se den endelige plan. Til oktober skal det ligge klart. Så det der er
vedhæftet her er vores 1. udkast.
5) Indstilling fra Musikvidenskab vedr. indførelse af studiestartsprøve
fra E17 (10 min)
RG: Studiestartsprøver har været diskuteret flere gange, både i fagudvalg og i SN, men fagudvalget på Musik er kommet med en delt
indstilling, og derfor er det nu op til SN at træffe endelig beslutning.
Jeg synes det er meget vigtigt at vi understøtter vores studenterrepræsentanters stemmer og det gør vi ved at tage deres holdninger alvorligt.
SN-beslutning: punktet sættes til afstemning:
Et flertal i SN stemte FOR indførelse af studiestartsprøve på Musikvidenskab fra efteråret 2017

SIDE 2 AF 3

Christina tager kontakt til Inger Thorsen mhp. Indførelsen og de
praktiske detaljer.
6) Holddispensationer for Litteraturvidenskab, Teater og Kunst/VK til
godkendelse (10 min)
SN-beslutning: SN godkender samtlige holddispensationer.

Med venlig hilsen
Christina Lucht Hougaard
Studiesekretær
Bilag:
Bilag til pkt. 4_Opfølgningsplan for litteraturvidenskab
Bilag til pkt. 5_Indstilling vedr. studiestartsprøve
Bilag til pkt. 6_Ansøgning om studieordningsændringer på afdeling for
kunsthistorie og visuel kultur
Bilag til pkt. 6_Indstilling til holddispensation Teater

SIDE 3 AF 3

