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Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden (5 min.)
Dagsorden godkendt med ændring af punkt 3, som fejlagtigt var sat
på som et beslutningspunkt.
2) Meddelelser fra studieleder (orienteringspunkt, 20 min)
a. STÅ-produktion
Fra 2015 til 2017 er vores STÅ-produktion faldet markant. Prognosen var sat til ca. 990 men vi har kun produceret 940. Vi er bagud
med 50 STÅ, en STÅ svarer til 40K, hvilket giver et samlet tab i indkomst på 2 mio. kr. Vi henter også færre færdiggørelsesbonusser, da
færre studerende kommer igennem på normeret tid. Hvad konsekvenserne bliver afhænger af det præcise tab.
Det er ønske flere steder i organisationen at genindføre tvungen eksamenstilmelding, som blev afskaffet ifm. fremdrifsreformen version
2.0. Der stilles også forslag om ”tvangstilmelding” til BA og KA-introforløbene til hhv. BA-projektet og specialet.
STÅ-produktion for specialerne ser lidt bedre ud. Særligt Teater lig-

ger meget fint, men generelt skal der afleveres flere specialer til tiden.
STÅ-produktionen for BA-projekter er faldende, og det er her, der er
meget at hente, så et fokuspunkt i nær fremtid bliver, hvad vi kan
gøre, for at højne produktionen af BA-projekter (de udløser bonus
inden for BA+1 års studier). Kun Teater ligger på samme niveau i
perioden.
3) Fremtidigt prøvekatalog på IKK v/studieleder (Orienteringspunkt, 10
min)
Litteratur har gjort opmærksom på at der mangler en prøveform
(219) som vi prøver at få med i kataloget. Pt. Afventer vi afklaring
fra Fakultetet om vi kan få prøveformen med 48t forberedelse.
Normen for bedømmelse på specialer er dikteret ændret. Der bliver
2 timer mindre til bedømmelse. Også specialets øvre omfang står angiveligt ved dekanens beslutning til at blive ændret til 60ns. Ændringerne vil senest træde i kraft ifm. indførelse af de nye studieordninger fra E19.
Studienævnet udtrykte både forargelse og utilfredshed over beslutningen.
Forslag om et ”Vejlederseminar” der tager højde for de nye rammer
for specialer blev stillet og modtaget positivt af nævnet.
Studienævnet vil gerne facilitere et sådan møde i F18.
4) Opfølgning på studieordningsarbejdet v/studieleder (10 min)
Arbejdet er godt i gang på de forskellige fag. SN har tidligere besluttet at facilitere et møde for arbejdsgrupperne i dette efterår, og det
skal vi følge op på.
Det besluttes at lægge mødet i forlængelse af SN-mødet den 29. november fra kl. 15.00.
5) Undervisningsevalueringsskala v/Malthe (beslutningspunkt, 20 min)
Det er indstillet til studienævnet at vi ændrer vores skala ift. Evalueringer. Baggrunden for dette er at vores evalueringsresultater ikke
er retvisende grundet uoverensstemmelse mellem hvordan de studerende forstår evalueringen og hvordan vi fortolker deres svar. Der
indstilles til at SN vælger en udspecificeret 5-trins skala som er forklaret i fremsendte bilag til nævnet.
SN-beslutning: Indstillingen blev sat til afstemning og imødekommet.
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Pause 5 min
6) Tilbud om workshops hos TEACH ifm. undervisningsportefølje (orienteringspunkt, 5 min)
To seminarer i samarbejde med TEACH er planlagt: Den 7/11 og
den 17/11 2017. Det bliver også skrevet ud i IKK-Nyt.
7) Orientering om frokostmødet med Rektor den 5. oktober på IKK
v/Karen (5 min)
Tre fra nævnet var til stede ved mødet. Oplevelsen af den nye rektor
var blandt andet at han var meget lyttende, men også at der var
mange problematikker, han ikke havde nogen rigtige svar på. Han
lader til at være god til ”omklædningssnak” med erhvervslivet, som
man kan se som et plus. Og hvis rektor vil gentage tit og ofte, at ”humanister er med til at skabe morgendagens arbejdsmarked,” så kan
han gøre meget for politikernes opfattelse af humaniora. Generelt
var indtrykkene positive.
8) Eksamensplaner for S18 – opmærksomhedspunkt vedr. eksamensdatoer i uge 21 og 14 ugers kurser v/Rune (orienteringspunkt, 5 min)
Kunsthistorie har bemærket en problematik omkring eksamensdatoer og sluttidspunkt for undervisning der falder sammen. Fagene
opfordres derfor til at se på datoerne igen og evt. justere planerne
hvis nødvendigt via fagudvalgene.
9) Tilbagemelding på seneste studienævnskonference v/Julie (10 min)
To punkter var fremhævet ved konferencen:
Dispensationssager og feedback
Mange deltagere var fra HUM, så diskussionerne blev en anelse indforstået.
Materialet fra konferencen er sendt ud til nævnet den 1/11 2017.
Nogle ting er ikke offentliggjort endnu, så det bør behandles fortroligt.
10) Eventuelt (5 min)
a. Hvis man modtager dispensationsansøgninger stilet til HUMSN_IKK skal man ikke gøre noget. Helle Schoubye bemander den
funktionspostkasse og sagsbehandler de sager der indkommer – eller
formidler videre til relevante personer i administrationen.
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Med venlig hilsen
Christina Lucht Hougaard
Studiesekretær
Bilagsoversigt:
Bilag til pkt. 5_Ændringsforslag til evalueringsskala – Indstilling
Bilag til pkt. 9_Feedback - Studienævnskonference 17-2
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