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Rune Gade, Anne Ring Petersen, Karen Vedel, Annemette Kirkegaard, Rosemarie Nørgaard Visby, Oscar Schmitto, Matheus Peifer, Johan Boje Mortensen, Charlotte Jerne, Inger Damsholt, Christina Lucht Hougaard

REFER AT

7. SEPTEMBER 2018

Forum

Studienævnsmøde kl. 13.00-15.00

Mødedato:

Onsdag den 5. september 2018

Sted:

Lokale 21.2.04

DIR

35335662

clhougaard@hum.ku.dk

Afbud: Anne Ring Petersen
Ikke tilstede: Oscar Schmitto
Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden (5 min.)
Dagsorden godkendt.
2) Velkommen til ny studieleder og nye repræsentanter i nævnet (5
min)
3) Kommende valgperiode; valg til studienævn m.v. for VIP og studenterrepræsentanter v/Gyrd (5 min)
GEF: Alle er på valg i efteråret 2018. Valgprocessen udskrives første oktober. Så i løbet af den næste måned skal fagråd m.v. orienteres omkring valg. Sæt det på dagsorden på lærermøder og fagudvalg, så I har nogle kandidater at opstille. Som udgangspunkt er I
der sidder i nævnet og udvalg dem der er kontaktpersoner.
RG: Ift. næstformandsposten skal Rosemarie formelt set godkendes
til at overtage den post af Dekanen. Derfor har vi en situation hvor
der er en vakant post som næstformand. Jeg vil bede jer studenterrepræsentanter om at finde en kandidat til posten og melde tilbage, så
vi kan indstille til Dekanen.
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4) Godkendelse af studieordninger på Kunsthistorie BA og KA, Visuel
Kultur KA, Billedkunst BA-sidefag og KA-sidefag, Enkeltstående
BA-tilvalg på IKK og Museologi BA-tilvalg og Teater og Performancestudier BA og KA (med forbehold for væsentlige ændringer)
bilag (15 min)
RG: Som det fremgår af punktet er der tale om at studieordninger vil
komme op igen til mailgodkendelse, hvis der skulle tilgå væsentlige
ændringer efter dette møde i dag. Det haster med at få dem godkendt, så de kan ekspederes videre til Fakultet. Derudover skal ordninger ud til vores aftagerpaneler og vores censorformandsskaber,
så de har mulighed for at kommentere på dem. De ordninger der ligger til godkendelse i dag, har været i høring hos aftagerpaneler, men
endnu ikke været sendt ud til censorkorpsene. Derfor kan vi komme
ud for at skulle godkende ordningerne igen, hvis der indkommer bemærkninger, som giver anledning til væsentlige ændringer fra censorformandskaberne. Aftagerpanelerne har været tilfredse med de
ordninger, der har været sendt til drøftelse.
På den nye BA på Kunsthistorie har der kun været mindre revisioner
i og med vi har skulle lave en ny KA-ordning. En af de ting vi har
ændret er at vi har flyttet et KA-element ned på BA’en.
For Visuel Kultur har vi lavet en ordning på baggrund af den feedback og de udfordringer der var med uddannelsen, da vi for et par
år siden var igennem en uddannelsesredegørelse.
ID: Aftagerpanelet var meget positive overfor den nye ordning for
Visuel Kultur.
RG: Ændringen i forhold til Museologi er en lille ændring for en ellers meget velfungerende ordning, og består primært i at man har
fået lidt større råderum.
KV: Vi har haft en BA og KA-ordning at forholde os til. BA’en er justeret ud fra de udefrakommende krav, såsom eksaminer til 15
ECTS. KA’en er lidt mere radikalt ændret. Vi havde tidligere en høj
grad af valgfrihed som nu er ændret til 4 fastlagte moduler.
Aftagerpanelet spurgte til Organisationsforståelse, Kulturpolitik og
Forvaltning. De kommentarer tager vi med os og vil tænke det ind
ift. kursusudbud. Aftagerpanelet stillede sig også positivt over for
mentorordninger.
CJ: BA-enkeltstående tilvalgsordning for IKK er med under dette
punkt fordi der fra fakultetets side er kommet nogle ændringer i forhold til tilvalg. Vi er ikke helt i mål med KA-enkeltstående tilvalg, så
den vil komme op igen. De enkeltstående tilvalgsordninger er tilgængelige for alle på IKK, så i forhold til forudsætningskrav, skal
dette fremadrettet fremgå på kurser.ku.dk under kursusbeskrivelsen.
SN-beslutning: De nævnte studieordninger godkendes.
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5) Godkendelse af formulering i de nye studieordninger for studieelementerne BA-projekt og speciale v/Inger (5 min)
ID: Der har været et ønske om fælles formuleringer for BA-projekt,
Projektorienteret forløb og for specialet – uanset hvilken uddannelse
man er indskrevet på på IKK – dog med fagligt tonede formuleringer, der kan variere.
I specialeformuleringen er der to muligheder; ”klassisk” speciale og
speciale med produkt. I forhold til omfang for speciale med produkt
har fakultetet meldt ud at der er ikke vil være begrænsninger ift. omfanget, men man skal angive hvor mange procent et produkt skal
vægte. Der ligger et forslag fra KW om at det kunne være 20-30%.
RG: 25% mener jeg ville være rimeligt.
JM: Det ville være godt med en beskrivelse af hvor mange procent
der skal være teoretisk/analytisk, så man som studerende bedre kan
fornemme, hvordan man skal gribe det an. En vægtning af idé og udførelse.
RG: De faglige mål i beskrivelsen vil være tonet til den faglighed der
er tale om. Det er de overordnede rammer og målsætninger, som vi
gerne vil have ensartet.
SN-beslutning: Det vedtages at vi ønsker en vægtning skal fremstå
med 0% for specialer med produkt. Det vedtages også at de formuleringer der foreligger (med de faglige toninger) godkendes.
6) Status på studieordningsarbejdet v/Rune (10 min)
CJ: Udover de ordninger vi har godkendt på dette møde har vi stadig nogle ordninger, som ikke er klar til godkendelse endnu. Det
drejer sig om BA og KA på Musikvidenskab, KA Moderne Kultur og
KA Litteraturvidenskab.
Det vil derfor være et punkt der vender tilbage på de kommende møder i efteråret.
Pause 5 min
7) Drøftelse og beslutning om IKK’s KA-tilvalgspakker, ”fleksibelt
IKK-tilvalgsemne” og Projektorienteret forløb som 15 ECTS element og et 30 ECTS element på 3. semester (20 min)
MP: Ville det kunne lade sig gøre at skyde dette punkt til det næste
møde i oktober?
RG: Det synes jeg lyder rimeligt, da KV ikke har haft drøftelsen af
Projektorienteret forløb til 30 ECTS i lærergruppen.
CJ: Der er et minimumskrav om antal studerende på hvert kursus og
derfor skal vi overveje hvordan vi fremadrettet udbyder frie emner.
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Teater har ønsket et fordybelsesemne, men da faget ikke kan honorere kravet om 30 studerende pr. kursus, kan man i stedet overveje
at udbyde de frie emner mere bredt.
SN-beslutning: Drøftelse og godkendelse af om vi fremover skal udbyde projektorienteret forløb til 30 ECTS udskydes til mødet i oktober måned.
Frit emne/fleksibelt IKK-emne godkendes.
8) Godkendelse af opfølgningsplan for Moderne Kultur og kulturformidling v/Charlotte (bilag eftersendes) (10 min)
CJ: Opfølgningsplanen skulle have ligget klar før sommerferien,
men af mange forskellige årsager har vi først modtaget den i denne
uge fra institutledelsen, og derfor er den først udleveret på dagens
møde.
Fakultetet opfatter uddannelsen som mere problematisk end vi gør,
og derfor er der særlig fokus på bestemte områder: frafald, studietid, for højt optag omkring dimensioneringsfastsættelsen og manglende faglig sammenhæng.
Ud fra de fire punkter er der udarbejdet en handlingsplan, som I har
fået udleveret og der er lagt en proces for det videre arbejde, som vi
pågå henover efteråret.
SN-beslutning: Handlingsplanen godkendes.
9) Orientering om ”Uddannelsestjek” for BA-uddannelser v/Inger (5
min)
RG: Grundet fremskreden tid, udskydes dette punkt til næste møde.
10) Ansøgning om 5. eksamensforsøg (speciale) (5 min)
Der refereres ikke fra den specifikke drøftelse af hensyn til personfølsomme oplysninger.
SN-beslutning: Indstillingen godkendes, der gives dispensation til et
5. eksamensforsøg (speciale).
11) Eventuelt (5 min)

Med venlig hilsen
Christina Lucht Hougaard
Studiesekretær
Bilagsoversigt:
Bilag til pkt. 4_Billedkunst BASF 2019 v.1.7
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Bilag til pkt. 4_Billedkunst KASF 2019 v.1.7
Bilag til pkt. 4_Kunsthistorie BA 2019 v. 1.7_kw
Bilag til pkt. 4_Kunsthistorie_KA_2019_1.7_kw
Bilag til pkt. 4_Museologi BATV 2019 v. 4.3 _kw, SM
Bilag til pkt. 4_visuel_kultur_KA_2019 1.7
Bilag til pkt. 4_Enkeltsta╠èende BATV pa╠è IKK 2019 v. 1.7
Bilag til pkt. 4_IKK enkeltsta╠èende KATV 2019 v.1.7_kw
Bilag til pkt. 4_Teater- og performancestudier KA 2019 vers 6 aftagerpanel
Bilag til pkt. 4_BA-TOPS 2019 vers 5 aftagerpanel
Bilag til pkt. 5_fælles BA projekt beskrivelse
Bilag til pkt. 5_Fælles Projektorienteret forløb tilvalg
Bilag til pkt. 5_Fælles specialemodul
Bilag til pkt. 10_Ansøgning_Studienævn_GXV571
Bilag til pkt. 10_femtekontraktudtalelese SST
Bilag til pkt. 10_Indstilling 5. eksamensforsøg GXV571
Bilag til pkt. 10_Genindskrivning ved KU
Bilag til pkt. 10_Lægeerklæring
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