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Fraværende: Julie Stray, Emil Madsen, Anna Weile
Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden (5 min.)
2) Meddelelser fra studieleder (orienteringspunkt, 30 min)
a. Hyrdebrev vedr. procedure for studieordningsarbejdet fra Fakultetet
b. Prøvekatalog for IKK
c. Ønske om forhøjelse af dimensioneringsloftet
d. Ny kvote2 model
e. Opfølgning på nye specialefrister på KU
3) Aftaleudkast til overdragelsesaftale vedrørende biblioteksbetjening
af Københavns Universitet v/Rune (orienteringspunkt, 5 min)
4) Tilbagemelding fra møde med TEACH v/Rune (orienteringspunkt,
10 min)
5) Eventuelt (5 min)

REF: CLH

Med venlig hilsen
Christina Lucht Hougaard
Studiesekretær
Bilagsoversigt:
Bilag til pkt. 2.a_Procedure for studienævnenes arbejde 2017-2019
Bilag til pkt. 2.b_Prøvekatalog - IKK_Endelig version
Bilag til pkt. 2.d_Følgeskrivelse - Høring2
Bilag til pkt. 2.d_Høringsnotat - Høring af oplæg til alternativt adgangskrav
og ny kvote 2...3
Bilag til pkt. 2.d_Tidsplan for projektet2
Bilag til pkt. 2.e_Brev til undervisere og specialevejledere om nye specialefrister på KU
Bilag til pkt. 3_Aftaleudkast HUM KU

Ad Pkt. 1
Dagsorden godkendt.
Ad Pkt. 2.a
De forskellige punkter i brevet blev gennemgået v/studieleder.
TL: Hyrdebrevet havde vi gerne modtaget tidligere. Men de rammer der
fremgår stemmer fint overens med det vi allerede har etableret som rammer
på IKK.
Ift. censur er der ikke noget overraskende i det. Det understreges at der ikke
må være ekstern censur på tilvalg. Den tredjedel der skal være bedømt med
ekstern censur skal opfyldes på centralfaget.
En ting der er ny for os er, at det ser ud som om vi skal udbyde praktik på
BA-uddannelserne. Det er i brevet defineret som ”faglighed i praksis”, og vi
må have en drøftelse af, hvad der ligger i det begreb, og om vi ikke allerede
har løst en del af det ved at praksis i høj grad er integreret i flere af vores
uddannelser.
De spørgsmål der måtte være kan vi bringe op på det møde jeg, RG og
MGU skal have med fakultetet den 1/12-17.
Ad pkt. 2b
Den endelige version ligger nu klar.
Pkt. 2c
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Vi kan ikke få tilført flere studiepladser, men vi kan bede om at få flyttet studiepladser rundt mellem vores egne uddannelser. Der er desuden en buffer
på 10% overbelægning. På Kunst er der 20 pladser og det er meget lavt. Vi
påtænker derfor at flytte seks studiepladser over til Kunst fra Moderne Kultur, der gennem de seneste to år har haft færre ansøgere end det antal ledige pladser.
Pkt. 2d
TL: Dokumenterne er sendt ud til nævnet som orientering. Det er ikke dokumenter der er sendt ud til studienævnene i høring. Der lægges op til en ny
model, hvor man frasorterer ansøgere ud fra en adgangsprøve. Det har været sendt ud i en meget kort høring i studielederkredsen, og der har været
lagt vægt på at der skal være et karakterkrav i kvote 2, som jeg ikke mener
er hensigtsmæssig og har gjort mit for at nedprioritere i studieledernes høringssvar.
Ad pkt. 2e
TL: Der er fra dekanatet udsendt brev om nye specialefrister. I praksis skal
vi se på hvordan vi fastholder den smule fleksibilitet der måtte være tilbage.
KV: Der bør gentænkes hvordan vi får kommunikeret disse nye frister ud til
de studerende.
ARP: For de studerende der skal påbegynde speciale 1. juli – betyder det at
undervisere ikke kan afholde ferie juli?
HS: I vejledningen får de studerende altid besked om at man ikke kan forvente at kunne kontakte VIP i juli måned.

Ad pkt. 3
RG: Det er en del af den besparelsesplan, som vi har hørt meget om det sidste stykke tid. Hvordan det udmøntes konkret er lidt mere usikkert. Der vil
ske en række omrokeringer, men faciliteringsmæssigt skulle det ikke være
noget vi som VIP kommer til at lægge mærke til. Om det holder i praksis må
vi afvente og se. Der er mange praktiske spørgsmål til dette som udkastet
ikke giver nogen svar på.
TL: Udkastet er blevet kritiseret for at være for lidt konkret, og min forventning er at der vil komme et mere konkret udkast.
Ad pkt. 4
RG: TL og jeg har afholdt møde med TEACH, bland andet om gentagelse i
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det kommende semester af seminar om undervisningsportefølje for undervisere. Derudover har vi talt med dem om at lave en workshop omkring vejledning af specialer under de nye specialeregler. Det vil blive i løbet af foråret.
MM: Det vigtigste i forbindelse med en specialeworkshop for specialevejledere er erfaringsudveksling mellem VIP.
Konklusionen fra nævnets side var at det er en god ide at søsætte en workshop med hjælp fra TEACH, hvor de ny regler og deres konsekvenser for
specialevejledninger kan blive drøftet.
Ad pkt. 5
RG: Nævnet har fået eftersendt institutleders bud på håndtering af de økonomisk udfordringer vi har på IKK (10-punkts idekatalog) til orientering.
I forbindelse med BA-projekterne kan vi se et stort fald i STÅ-produktionen.
Der er mulighed for at hente bonusser på BA-projektet (færdiggørelse), og
derfor giver det mening at lave en ekstra indsats her.
MGU: De studerende har en ide om at det er en meget stor opgave, hvor det
er bedst kun at koncentrere sig om at skrive det og ikke starte på sit tilvalg
samtidig. Generelt opstår problemerne, når der er meget valgfrihed (tilvalg).
RG: Der er også noget omkring det overhovedet at finde en vejleder til sit
BA-projekt, fordi der ikke altid er kurser udbudt og dermed ikke noget at
læne sig op ad. Derudover lader det til at der er forskellige erfaringer på afdelinger omkring hvad de studerende kan/ikke kan.
Evaluering
MGU: Slutevalueringen er nu sendt ud for alle kurser. Derudover vil jeg
gerne invitere mig selv ud på jeres kommende fagudvalgsmøder og præsentere for jer hvordan I kan modtage evalueringsrapporterne. I vil fortsat få
evalueringerne i pdf-format. Dette er blot en mulighed for at kunne sortere i
det og få tingene mere detaljeret, hvis man har behov for det.
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