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1) Godkendelse af dagsorden (5 min.)
Dagsorden godkendes med den bemærkning at under pkt. 2 rettes
”KA2008 ordninger” til KA2019 ordninger”.
2) Godkendelse af TOPS KA gymnasierettet sidefagsordning, Enkeltstående KA-tilvalg fra Kunsthistorie og Visuel Kultur, rettelse til
Kunsthistorie og Visuel Kulturs KA 2019 ordninger, BA Billedkunst
og design tilvalgspakke og KA Billedkunst og design tilvalgspakke
(5 min)
KV: Der er en eksamensteknisk ændring til gruppeeksamen for
TOPS sidefagsordning, hvor der i det fremsendte materiale er foreslået 3 minutter. Det skal ændres til 5 min.
ARP: I forhold til projektorienteret forløb i Kunsthistories ordning;
er det den beskrivelse som vil være gennemgående i samtlige ordninger på IKK eller er den tonet specifikt til Kunst?
ID: Tanken er at der vil være en matrice, der kan tages udgangspunkt i og derefter kan tones i forhold til fagets behov. Penneførerne
har drøftet dette, og det vil også blive drøftet i UK-kredsen.
CJ: Det har tidligere været foreslået at Projektorienteret forløb
skulle indgå som et tilvalg sammen med de øvrige IKK-tilvalg, men

for nogle fag har det givet mere mening at lægge det ind i KA-ordningerne som et kernefagligt element.
SN: Beslutning: TOPS sidefagsordning godkendes med den ændring
at der for gruppeeksamen bliver noteret 5 minutter i stedet for 3 minutter.
Studieordningerne for Kunsthistorie og VK samt sidefagsordningerne BA Billedkunst og design tilvalgspakke og KA Billedkunst og
design tilvalgspakke godkendes, med undtagelse af udkastet til Projektorienteret forløb, der indgår i KA2019 ordningerne. Nævnet henstiller til at UK’erne får mulighed for at drøfte en fælles matrice inden den 7. november 2018, hvor ordningerne skal sendes til fakultetet. Studieleder tager kontakt til uddannelseskoordinatorerne omkring dette.
3) Godkendelse af undervisningsevalueringsberetning F18 for Musikvidenskab (5 min)
AK: fagudvalget har diskuteret den lave svarprocent, hvilket giver
meget forskellige tilbagemeldinger. Derudover undrer vi os over fordelingen af A og B kategoriseringer. Det giver en ret stor skævhed.
For musikvidenskabeligt seminars vedkommende giver de studerende udtryk for at det er svært at gennemskue, hvordan de to forskellige forløb hænger sammen.
SN-beslutning: Nævnet godkender undervisningsevalueringsberetningen.
4) Beslutning om eventuel lukning af Modern Nordic Arts and Culture
(BA-tilvalg) (15 min)
ID: Nævnet har modtaget en indstilling, der grundlæggende handler
om at vi siden 2016 har haft dette forløb, som blev lavet på opfordring fra det Internationale kontor. Erfaringsmæssigt har vi aldrig
været oppe på de magiske 30 studerende pr. semester og balancen i
forhold til hvor meget tid det koster at planlægge samt at det involverer 3-4 VIP fra forskellige afdelinger, har aldrig været god.
Derfor lægger jeg op til at vi ikke laver en ny studieordning for dette
tilvalg men i stedet tænker noget nyt, hvis vi skal have et specifikt tilbud til de internationale studerende. Der er ikke noget krav til at vi
skal udbyde noget specifikt til dem. Min anbefaling til nævnet er derfor at nævnet godkender en lukning af Modern Nordic-tilvalget.
SN-beslutning: Nævnet tilslutter sig lukning af den eksisterende studieordning for Modern Nordic Arts and Culture.
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5) Orientering om kursusevaluering og ny procedure for håndtering af
evaluering på Fakultetet v/Oluf (20 min)
Følgende kommentarer til det nye system kom fra nævnet:
- Ønske om at synlighed for studerende i forhold til at kunne se medstuderendes evalueringer genovervejes.
- Fokus på en overordnet god og saglig tone når de studerende evaluerer
- Midtvejsevaluering; er den tænkt ind i dette system?
- Formålet med evalueringen skal være ganske klart formuleret, det
skal gøres forpligtende at udfylde skemaerne
- Mundtlige evalueringer giver generelt rigtig god mening, og der er
en stor forskel på en skriftlig og mundtlig evaluering
- Systemet tager ikke højde for at der kan være flere undervisere på
samme kursus
Christina samler op på kommentarerne og sender til Oluf/fakultetet
som går videre med det, og det vil blive fulgt op på, når evalueringsprocessen evalueres.
6) Orientering om ”Gymnasieuddannelser’ ift. Gymnasieskolens Faglige mindstekrav v/Inger (10 min)
Læs mere her om de faglige mindstekrav: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202727
ID: Fakultet har gjort opmærksom på at uddannelser der anses for
at have en ”makker” i gymnasieskolen (gymnasierettet profil) skal
opfylde de faglige mindstekrav – uanset om den studerende følger en
gymnasierettet linje eller ej. Da vi ikke før nu er blevet gjort opmærksom på dette, har jeg meddelt fakultetet at vi ikke kommer til at
ændre på de nuværende KA2019 ordninger, og i og med vi har skudt
Musiks nye KA-ordning til 2020, vil det være noget, vi kan nå at tage
højde for i den. I øvrigt tager vores BA-uddannelser højde for de
faglige mindstekrav. Litteraturvidenskab er fritaget, men det gælder
for både Kunsthistorie (Billedkunst), Musik og Teater og performancestudier.
Min umiddelbare holdning er at vi skal søge en dispensation for musiks vedkommende. Men for nuværende er det skudt til hjørne.
7) Orientering om proces af specialetekst for speciale med produkt/uden produkt samt vægtning af produkt i bedømmelsen (udskudt fra de to foregående møder) (10 min)
ID: UK’erne er blevet bedt om at lave en indstilling til nævnet, hvori
de fremlægger deres bud på specialetekst. Det vil blive udsendt via
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mail til godkendelse, da det skal sendes til fakultetet inden den 7. november 2018.
8) Eventuelt (5 min)

Med venlig hilsen
Christina Lucht Hougaard
Studiesekretær
Bilagsoversigt:
Bilag til pkt. 2_v2_kunst og vk - indstillinger til studienævn 23. oktober
2018
Bilag til pkt. 3_Undervisningsevalueringsberetning til fagudvalg F18
Musik
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