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Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden (5 min.)
2) Beslutning: Konstituering af næstformand for studienævnet (5 min)
Studenterrepræsentanterne har indstillet Matheus Peifer som næstformand for resten af E18. Indstillingen godkendt.
3) Godkendelse af Kunsthistories KA2008 ordning og Litteratur og
Moderne Kulturs BA og KA (10 min)
RG: Den nuværende ordning på Kunst er ikke blevet tilrettet med de
gymnasierettede sidedagsordninger, der blev indført i 2015. Derfor
har fakultetet bedt om at ordningen bliver tilrettet, således at de studerendes retssikkerhed er sikret.
ARP: BA; Som udgangspunkt er ændringerne foretaget for at komme
de ”børnesygdomme” til livs, som der har været i ordningen. Fagene er de samme på BA’en, så ændringerne har mere været omkring forvaltningen af ordningen.
ARP: For KA’en i Litteratur er det rammesætningen for studieordningen, der udgør ændringerne, særligt i forhold til udprøvning og
eksamen.
For KA Moderne Kultur er der kommet et nyt modul til, da vi ikke
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længere må udbyde Tapas kurser, og vi har ændret og sørger for
stadig valgfrihed i mobilitetsvinduet på 3. semester.
SN-beslutning for KA Kunst: Studienævnet udskyder godkendelsen
af Kunsthistories ordning, da nævnet ikke har fået en redegørelse
for, hvad ændringerne indebærer. Beslutningen vil blive truffet via
email, når nævnet har fået en redegørelse for de væsentligste ændringer inden næste møde.
SN-beslutning for BA og KA Litteratur og KA Moderne Kultur:
Udkastene for BA og KA Litteraturvidenskab samt Moderne Kultur
KA godkendes.
4) Godkendelse af semesterredegørelser for Teater og Performancestudier, Litteratur/MK og Kunst/VK og Musikvidenskab (10 min)
SN-beslutning: Semesterredegørelserne godkendes.
5) Godkendelse af undervisningsevalueringsberetninger F18 for
Kunst/VK, Teater og Performancestudier og Litteratur/MK (10 min)
SN-beslutning: Undervisningsevalueringsberetningerne godkendes.
6) Godkendelse af eksamensplaner for Sommer 2019 og SR2019 for
alle fag (5 min)
SN-beslutning: Eksamensplanerne for fagene godkendes.
7) Beslutning omkring ”speciale med produkt” og vægtning af produkt
i forbindelse med bedømmelsen (15 min)
RG: Punktet blev udskudt fra sidste møde, men studieleder og jeg vil
gerne anbefale at vi udskyder beslutningen til den 31. oktober, så vi
kan fremsende et mere gennemarbejdet materiale til studienævnet.
SN-beslutning: Punktet skydes til mødet den 31. oktober.
Pause
8) Beslutning om Projektorienteret forløb skal udbydes på IKK til 30
ECTS på 3. semester (15 min)
RG: Kunst/VK ønsker at fastholde 15 ECTS.
KV: TOPS ønsker man at fastholde 15 ECTS
ARP: Litteratur og Moderne Kultur ønsker at fastholde 15 ECTS.
AK: Musik ønsker at fastholde 15 ECTS modul
MP: Mange studerende kunne godt ønske sig praktikmodul på 30
ECTS, en af argumenterne er at der ikke er ret mange der fortsætter
på en ph.d. Der er færre ph.d. stipendier at søge og de fleste ser det
som en god mulighed for at få benene ud på arbejdsmarkedet.
Desuden føler de studerende ikke, at den pragmatiske virkelighed ift.
arbejdsbyrde, -indsats og -timer flugter med hverken de timer, der
ligger i 15 ECTS, eller den måde, man af institutionen bliver bedt
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om at indrette sin uge på (f.eks. at man får 1 dag fri om ugen til studiet, selvom det teknisk set er halv tid).
ID: Som udgangspunkt er der mest af alt tale om signalværdi. Hvis
man ønsker at tage 30 ECTS praktik, så findes muligheden allerede
på MEF, hvis man er indstillet på at aflægge eksamen på et andet institut.
SN-beslutning: Efter afstemning vedtages det at IKK fastholder
Projektorienteret forløb til 15 ECTS. Studienævnet anerkender at
man bør undersøge mulighederne for at imødekomme de udfordringer MP har påpeget under drøftelsen.
9) Studentersager:
- Ansøgning om 4. eksamensforsøg på specialet
Der refereres ikke fra drøftelserne af sagen i nævnet af hensyn til
personfølsomme oplysninger.
SN-beslutning: Studienævnet godkender et 4. eksamensforsøg.
10) Orientering om møde med Mette Elting og aflysning af seminariet
”kommunikation og dialog i læringsrummet” v/Rune (5 min)
11) Orientering om IKK-tilvalg for både BA og KA og ”Uddannelsestjek” for BA-uddannelser v/Inger (10 min)
12) Eventuelt (5 min)
KV: Rigsrevisionens rapport for TOPS udkom i september måned.
Man interesserede sig i høj grad for studieintensiteten (hvor mange
timer bruger de studerende på at studere), men måden det beregnedes på er problematisk. Tallene stammer delvist fra en studiemiljøundersøgelse. Fra IKK’s side er det vigtigt at vi følger dette nøje, da
resultatet godt kan bruges på anden vis, og man kunne godt spørge
længere oppe i systemet, om Fakultetet forholder sig til rapporten.

Med venlig hilsen
Christina Lucht Hougaard
Studiesekretær
Bilagsoversigt:
Bilag til pkt. 3_Litteraturvidenskab BA 2019 v3
Bilag til pkt. 3_Litteraturvidenskab KA 2019 v4
Bilag til pkt. 3_Moderne kultur KA 2019 v5
Bilag til pkt. 4_Semesteredegørelse F18 Musikvidenskab.docx
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Bilag til pkt. 4_Semesterredegørelse F18 LIT-MK
Bilag til pkt. 4_Semesterredegørelse F18 TOPS
Bilag til pkt. 5_Undervisningsevalueringsberetning F18 LIT-MK
Bilag til pkt. 6_Eksamensplan S19 KA08 Musik
Bilag til pkt. 6_Eksamensplan S19 BA12 Musik
Bilag til pkt. 6_Eksamensplan S19 BA-KA tilvalg Musik
Bilag til pkt. 6_Eksamensplan reeksamen S19 Musik
Bilag til pkt. 6_Eksamensplan S19 Modern Nordic Arts and Culture
Bilag til pkt. 6_Eksamensplan S19 BA og BA tilvalg samt ÅU_Kunst
Bilag til pkt. 6_Eksamensplan S19 KA og KA tilvalg_Kunst
Bilag til pkt. 6_Reeksamensplan S19 BA og KA_KUNST-VK
Bilag til pkt. 6_SOMMEREKSAMENSPLAN BA S2019 LITVID
Bilag til pkt. 6_SOMMEREKSAMENSPLAN KA S2019 LITVID MKK
Bilag til pkt. 6_Syge og REeksamensplan SR19 LITVID MKK
Bilag til pkt. 6_TEATER Sommereksamensplan S19 BA
Bilag til pkt. 6_TEATER Sommereksamensplan S19 KA
Bilag til pkt. 6_TEATER Syge og re-eksamensplan SR19
Bilag til pkt. 7_speciale med produkt - udkast MOMI
Bilag til pkt. 7_Specialetekst uden produkt udkast TAN
Bilag til pkt. 9_Dispensationsansøgning til 4. eksamensforsøg HBW706
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