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Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden (5 min.)
Dagsorden godkendt.
2) Konstituering og præsentation af nye SN-medlemmer (studenterrepræsentanter) (5 min)
Konstituering af næstformand skubbes til februarmødet.
3) Godkendelse af undervisningsudbud for E18 og F19 (15 min)
TL: Jeg hæfter mig ved de mangeartede betegnelser der bliver brugt,
så det vil jeg drøfte med UK-erne. Planerne er udarbejdet i samarbejde med undervisere og fagudvalg og skal endeligt godkendes i
SN. Planlægningsarbejdet foregår over flere måneder og er noget
uddannelseskoordinatorerne arbejder med og lægger ud i fagudvalgene til godkendelse og derefter til godkendelse i studienævnet. Det
er en del af besparelserne at vi så vidt muligt skal kunne dække vores undervisningsbehov med egne H-VIP og kun benytte det antal
EL, der er nødvendigt.
SN-beslutning: Nævnet godkender de foreliggende planer for E18
og F19.
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4) Sager:
Ansøgning om 4. specialekontrakt (5 min)
Der refereres ikke fra studienævnets drøftelser til dette punkt grundet tavshedspligt i forbindelse med personfølsomme oplysninger.
SN-beslutning: Efter grundige drøftelser besluttede studienævnet efter afstemning at give et afslag på ansøgningen om 4. specialekontrakt.
5) Orientering om studiestartsundersøgelsen for 2016 ( her er et link så
I kan se IKKs resultater) v/Malthe (20 min)
MG: I undersøgelsen bliver de studerende spurgt om en masse forskellige ting, bl.a. Hvorfor de har valgt netop deres uddannelse,
hvordan introforløbet har været, hvad de forestiller sig de skal bruge
uddannelsen til o.s.v.. Noget af det vigtige er at vi kan se hvad de
studerende har lagt til grund for valget af uddannelse. 87% svarer at
de i høj grad lægger vægt på uddannelsernes faglige indhold, mod
21% i forhold til jobmuligheder/arbejdsområder efter endt uddannelse. Derudover ligger 39% i høj grad vægt på uddannelsens geografiske placering. Derudover scorer Åbent Hus-arrangementet højt.
HS: I forbindelse med studieprocessamtalerne bliver der givet stærkt
udtryk for at læsegrupper generelt fungerer meget dårligt. Det var et
gennemgående tema på alle fag. Så man kan undre sig lidt over at
scoren i undersøgelsen på dette område ikke rigtigt afspejles. 31%
giver i undersøgelsen udtryk for at studiegrupper/læsegrupper fungerer godt.
RG: Tore og jeg har afholdt møde med TEACH om netop det at få
studiegrupper til at fungere bedre og til at aktivere de studerende til
at bruge dem. Det er et punkt vi har opmærksomhed på.
OS: Det kunne være en ide/forslag at forsøge at skabe større kontakt
mellem studerende på tværs af fagene på IKK. Ikke med ”selskabslege” men ud fra nogle faglige perspektiver.
Pause
6) Orientering om ”kollegasparring” v/studieleder (10 min)
TL: Der er gået en mail og vejledning ud til de undervisere som skal
deltage. Det er obligatorisk for lektorer og professorer. Det handler
om at styrke didaktiske og universitetspædagogiske kompetencer.
Derudover er formålet at gøre undervisning og undervisningspraksis
til et fælles, kollegialt anliggende i højere grad end det er nu. Aftaler
om, hvem som sparrer med hvem, skal falde på plads i januar måned. Repræsentanterne i nævnet må gerne tage det med ud i deres
fagmiljø og orientere om det på de kommende lærermøder.
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7) Orientering om KU PLUS v/studienævnsformand (10 min)
RG: Der har været afholdt møde i 2017 for udvikling og samarbejde
på KU. De fleste af os der deltog på mødet havde ikke hørt om det
før, men der findes information om det inde på KUnet. Der kan også
være puljer man kan søge. Vi talte med dem om muligheden for at
facilitere et møde med dem via studienævnet. Eller man kan tage det
ned i fagmiljøerne.
KV: det virker som om de har nogle gode kompetencer som med fordel kunne benyttes i forhold til at få noget sparring på den workshop
som vi gerne vil lave for underviserne i F18.
TL: Det ville også være relevant at få dem engageret i vores Æstetiker i job-festival. De er her i en begrænset periode, så det vil være
fordelagtigt at benytte os af dem, mens muligheden er der.
RG: Jeg fornemmer der er opbakning til at jeg går videre med de
initiativer.
8) Orientering om møde med fakultetet omkring studieordningsarbejdet
v/studienævnsformand og studieleder (10 min)
RG: Roar Kent er vores kontaktperson i dette arbejde og vi er ved at
afklare hvornår et møde kan foranstaltes. Vi tilstræber den 31/1 kl.
13-15, men datoen er ikke afklaret endnu.
9) Orientering om specialeworkshops for undervisere i foråret v/studienævnsformand (5 min)
RG: Det er et initiativ som SN tager i samarbejde med TEACH med
henblik på pædagogisk opkvalificering. Det er møntet på alle specialevejledere samt de undervisere der afholder specialeworkshops.
Datoerne er 5/4 kl. 13-15 og 10/4 kl. 10-12 2018. De to workshops
vil være identiske, så man skal kun deltage på en af dem. Indholdet
er endnu ikke færdigtilrettelagt.
TL: Vi arbejder også på en workshop omkring forskningsbaseret undervisning.
10) Orientering om besøg i studienævnet af Prodekanen og konstitueret
studiechef i marts måned v/studienævnsformand (10 min)
RG: Vi har fået en henvendelse fra prodekan og konstituerede studiechef om et uformelt besøg i studienævnet. Det er fastlagt til mødet
i marts, og studienævnet har mulighed for at vælge hvilke emner
nævnet kunne tænke sig at drøfte. Det kunne f.eks. være studienævnets fremtidige rolle i forhold til kommunikation direkte med ledelse.
TL: Det er vigtigt at prodekanatet kommer ud og møder studienævnene og får en forståelse af det arbejde der foregår i nævnet. Vi kan
spørge til hvilke visioner prodekanatet har med studienævnene; diskutere SNs status.
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RG: Det er vigtigt at fastholde studienævnene og bevare den demokratiske proces, der ligger heri samt opretholde en direkte kommunikationslinje til fakultetet uden at skulle gennem studieledelse.
11) Eventuelt (5 min)

Med venlig hilsen
Christina Lucht Hougaard
Studiesekretær
Bilagsoversigt:
Bilag til pkt. 3_Undervisningsudbud E18 KH_VK
Bilag til pkt. 3_Undervisningsudbud F19 KH_VK
Bilag til pkt. 3_Undervisningsudbud E18 Teater
Bilag til pkt. 3_Undervisningsudbud F19 Teater
Bilag til pkt. 3_Undervisningsudbud E18-F19 Musik
Bilag til pkt. 3_Undervisningsudbud E18-F19 litteratur og MK
Bilag til pkt. 4_Ansøgning 4. specialekontrakt
Bilag til pkt. 4_lægeerklæring
(Øvrige bilag (indstilling samt udtalelse fra specialevejleder) eftersendes så
snart de foreligger)
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