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Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden (5 min.)
Dagsorden blev godkendt.
2) Status på studieordningsarbejdet samt orientering om den videre proces og deadlines frem mod sommerferien (20 min)
Rune ridsede kort processen op frem til nu. Fakultetet har haft ordningerne til gennemsyn, hvilket har rejst nogle problemstillinger,
bl.a. i forhold til tapas kurser.
Charlotte refererede fra mødet med fakultetet, hvor FAK’s indstilling til tapas er, at vi ikke kommer til at kunne lave kurser, hvor de
studerende frit kan vælge. Fak’s bud er at der skal være et overbygningskursus og derunder kan være nogle frie kurser, a la det man
(med Kulturteori) har på MK nu. Vi kan forvente et udspil fra Fak i
denne uge, som Mette S. skal se på. Men sådan som tapas hidtil har
været tænkt i de nye STO kommer til at skulle se anderledes ud. Det
betyder at de foreliggende udkast til de nye STO skal gentænkes og
justeres.
Anne påpegede problematikken i at vi så sent i forløbet bliver sat
overfor dette problem og at de afføder langt mindre bredde i vores

undervisningsudbud.
Oscar påpegede at tapas strukturen fungerer godt for mange studerede, da det gør at man kan kombinere flere ting, og skaber mulighed for at kunne lave 15 ECTS kurser med to forskellige undervisere.
Charlotte foreslog et møde med SN, UK’ere og Mette S, så tapas kan
blive drøftet igennem, før SN træffer nogen beslutning og eventuelt
beder en kollega fra Fak. om at komme herop og drøfte muligheder
med studienævnet.
Rune samlede op og konkluderede at SN er enige om at man ikke er
parat til at opgive tanken om ”tapas”, og der vil derfor blive indkaldt til et møde med relevante parter i begyndelsen af næste uge.
3) Status på KA-tilvalg (10 min)
Rune gav en opsummering af den foreslåede tilvalgsstruktur på KA,
jf. bilag til punktet. Fra 2019 er der 90 ECTS centralfag i KA-ordningerne; der skal friholdes 30 ECTS til KA-tilvalg. Det betyder, at
en række af de valgfag der tidligere har været udbudt, nu skal udbydes som kandidattilvalg.
KA-tilvalg vil blive udbudt til alle fakultetets studerende på samme
måde som BA-tilvalg. Det vil betyde, at vi lettere kan tiltrække studerende fra andre uddannelser, men samtidig betyder det også, at vi
skal være tydelige i beskrivelsen af de anbefalede forudsætninger i
kursusbeskrivelserne.
Det betyder også at de drøftelser vi tidligere har haft i nævnet vedr.
de 4 KA-tilvalgspakker nu er udvasket, da vi kommer til at have
mange flere tilvalgskurser qua den nye struktur fra fakultetet. Minimumskravet til holdstørrelserne vil også blive ændret – fra 20 til 30
studerende.
4) Godkendelse af uddannelsesevaluering for Moderne Kultur (10 min)
Anne påpegede det misvisende omkring tallet for DVIP-ratio og
VIP-ratio. De siger ikke rigtigt noget.
Beslutning: Studienævnet godkendte redegørelsen, som sendes videre til fakultetet.
5) Tilbagemeldinger fra fagudvalgene omkring lukning af vinteroptag
på KA-uddannelserne på fagene (10 min)
Musik: ønsker at afskaffe vinteroptag.
LIT: ønsker at beholde vinteroptag. MK har kun optag en gang om
året.
Teater: ønsker at bevare vinteroptag.
Kunst/VK: ønsker at afskaffe vinteroptaget.
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6) Censorformandskabsberetning for Litteraturvidenskab (drøftelse) (5
min)
Anne havde ikke nogen kommentarer at knytte til redegørelsen.
7) Eventuelt (5 min)
Regler for specialer – de er meget svære at finde. Kunne man henstille til Fakultetet at de gør det nemmere - også for VIP, at finde
frem til eksisterende regler? Charlotte har fremsendt link til Morten,
som kan distribuere det videre til kolleger.
Central specialedatabase – Det er uhensigtsmæssigt at der ikke er
adgang til en sådan via KB eller at det ikke er noget HUM prioriterer at løfte. Rune går videre med det.

Med venlig hilsen
Christina Lucht Hougaard
Studiesekretær
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