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Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden (5 min.)
Dagsorden godkendt med bemærkning om at rykke pkt. 4 og 5 op til
punkt 3.
2) Repræsentant-rokade i studienævnet pr. 1. september v/Rune (5 min)
3) Nye dimensioneringstal (orientering) (5 min)
TL: Teater ender med at have et KA-optag på 23studerende fra
2020. Vi ønskede mere end 20, så det er en god nyhed. Musikvidenskab havde vi ønsket pladser på den anden side af 40, men det bliver
på 36. Kunst havde vi ønsket 31, men ender på 20. Jeg er i dialog
med Annette Moe omkring dette, men der er ikke nogen løsning endnu. Litteratur ender på 44 i 2020, og MK ender på 78 i 2020.
For BA-uddannelserne: Kunst 54 studerende i 2018, Lit 56, musik
82, Teater 27.

REF: CLH

Det er ikke alt vi har fået opfyldt i forhold til vores ønsker, men vi
må forvente at det er det lag, vores optag kommer til at ligge. Men
vi vil selvfølgelig fortsætte med arbejdet løbende frem mod 2018 og
tallene må forventes justeret. Og vi følger det nøje.
Kravet omkring holdstørrelser vil spille ind ift. et lavere optag. Uddannelser med mindre end 20 studerende skal selvfølgelig kunne køre emnekurser. Rammesætningen for de nye KA-STO vil også blive
berørt af de kommende KA-optagstal.
ARP: Vi kører allerede på en skrabet model ift. forberedelsesfaktoren, så man bør se på denne del af regnestykket også. Normen er
konstant under forandring.
TL: Planen omkring timenormer er at HUM skal have fælles normer.
4) Specialers placering – opfølgning på høringssvar (10 min)
RG: I SSK i maj diskuterede vi om specialer skal omplaceres, fordi
ministeriet har udmeldt at KA-uddannelser skal være afsluttet inden
for 22 måneder og ikke 24 måneder for at udløse færdiggørelsesbonus. Flere modeller har været fremsat, f.eks. at det skulle ligge på 3.
semester. Det kom i høring henover sommerperioden, hvilket vi over
for Fakultetet har bemærket er decideret uhensigtsmæssigt.
MG: Det seneste udkast viser at ny placering af specialet først vil
træde i kraft til foråret (fra foråret 2018). Fakultetet kommer rundt
på institutterne i denne måned for at tale om hvordan beslutningen
udmøntes i praksis. Men de forpligter sig ikke på en procesplan.
5) Rammesætning for det kommende arbejde med studieordninger og
studieordningsjusteringer (drøftelse og beslutning om rammesætning) v/Tore (60 min)
Gennemgang af bilag til punktet.
TL: Der har været tale om at indføre en studieordningsgenerator
som kan erstattes med de mange pdf’er m.v., men det er uafklaret
hvor langt man er med dette.
Så vidt jeg har forstået vil der kun være ordninger fra 2019 (E19).
Alle nye KA-STO og justerede ordninger vil køre fra E19. Det SN
bør afklare i dag er en procesplan samt en rammesætning, så arbejdet kan gå i gang.
ARP: Procesplanen ser ganske fin ud, dog bør datoen for aflevering
til SN justeres, da der først er lærermøder den 27/9.
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RG: SN skal drøfte om der skal udstikkes nogle rammer fra SN’s
side ift. rammerne. Min holdning er at det bør være fagmiljøerne
sætte rammerne.
MM: Udgangspunktet bør være så få rammebestemmelser som muligt så fagene har mulighed for selv af drøfte ønsker ift. ny ordning.
Det bør kun være de formelle ting/krav der indgår i rammesætning.
KV: Der er en værdi i at drøfte fælles interessepunkter i nævnet,
f.eks. tapas-modellen. Man kunne undervejs sætte et punkt på et møde, hvor man deler synspunkter på tværs af fagene og udnytte insttitutes forcer.
MG: Det er SN der beslutter hvordan ordningerne skal se ud og
sender dem videre til dekanen. Dermed kan SN sige/bestemme,
hvordan man skal gøre eller SN kan foreslå fagene hvilke anbefalinger/opmærksomhedspunkter de bør tage med i deres faglige diskussioner og overvejelser.
TL: Det vil give mening at gøre fælles fodslag på vores uddannelser,
så vi gør det nemmere for os selv at arbejde sammen og ikke mindst
på tværs. En fælles struktur vil kunne afhjælpe en sådan problematik. Det handler ikke om "fælles undervisning” på fagene. SN kan
sende en anbefaling med ud til fagene, f.eks. omkring tapasmodellen – også så SN kan få en tilbagemelding på hvad fagene
tænker omkring det. Tapas kan laves på mange måder og kan sagtens være et sammenhængende forløb. Allerede nu ser vi kurser med
to undervisere på, som deler arbejdet. Det er nemmere at håndtere
administrativt.
RG: SN kunne facilitere et møde mellem de faggrupper der sidder
med KA-arbejdet.
SN anbefaler fagene at de indgår strukturelle samarbejder og opstiller følgende fokuspunkter/anbefalinger der bør drøftes på afdelingerne: Tapas-model m. portfolio eksamen, opmærksomhed på eksaminer på 3. semester grundet hensynet til specialernes placering.
Projektorienteret forløb (det findes på alle KA-STO og skal være ens
på alle fag, eksamensformen skal ændres. Portfolio model vil være
fordelagtig her).
SN-beslutning: Der justeres i den nuværende procesplan og rammesætning, og begge dele vedtages med de aftalte ændringer. Der bli-
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ver sendt et papir ud som kan tages med ned i fagmiljøerne. SN faciliterer et fælles møde primo november for de faggrupper, der varetager revisionsarbejdet med STO.
6) Ansøgning fra Kunst om reduktion af pensum på kurset Billedkunst/design og gymnasiel praksis (5 min)
SN-beslutning: Ansøgning godkendt.
7) Eventuelt (5 min)

Med venlig hilsen
Christina Lucht Hougaard
Studiesekretær
Bilagsoversigt:
Bilag til pkt. 3_Bilagsforklaring_2019_STO
Bilag til pkt. 3_2019_Procesplan_STO
Bilag til pkt. 3_2019_Rammesætning_STO
Bilag til pkt. 3_Fagspecifik BA-STO 2018
Bilag til pkt. 3_Fagspecifik KA-STO 2018
Bilag til pkt. 3_2019_Prøveformer_IKK
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