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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 (ref)

REFER AT

7. DECEMBER 2018

Forum

Studienævnsmøde kl. 13.00-14.00

Mødedato:

Fredag den 7. december 2018

Sted:

Lokale 21.2.04

DIR

35335662

clhougaard@hum.ku.dk

Fraværende: Charlotte Jerne, Oscar Skov Schmitto, Rosemarie Nørgaard Visby, Johan Boje Mortensen
Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden (5 min.) v/Rune
Dagsordenen godkendtes.
2) Undervisningstilmelding til forår 2019, holdnedlæggelser/dublering
af kurser m.v.. (godkendelsespunkt) v/RG
ID gennemgik tilmeldingsoversigten, som blev udleveret på mødet.
Uddannelseskoordinatorerne gennemgik på deres møde den 6/12
tallene, og indstillede ét enkelt kursus til lukning: Den smarte bys
kultur, på Moderne Kultur.
Tilvalgskurset Modern Nordic Arts and Culture 2 udbydes ikke i
F19.
KV spurgte til de kurser, som ikke opfylder kravet med min. 20 tilmeldinger, men som uddannelseskoordinatorerne har indstillet til
afholdelse. RG noterede sig at studienævnet har en interesse i at understøtte at så meget undervisning som muligt kan blive afholdt,
men at der selvfølgelig skal udøves rettidig omhu, og så vidt muligt
skal fagene behandles ens.
ID nævnte i samme forbindelse at der med de nye STO fra 2019 og
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2020 ikke vil være samme valgfrihed i forhold til kurser, og at langt
det meste vil være obligatoriske kurser. Derudover er der blandt
studielederne og fakultetet nedsat et udvalg, der skal se på, hvor
stor en studenterpopulation vi har til tilvalgskurser, og hvor meget
det er nødvendigt at udbyde.
MP undrede sig over at ingen studerende havde tilmeldt sig Tysk og
Fransk sprogkursus. ID følger op på det med TAN.
SN-beslutning: Studienævnet godkendte indstillingen fra uddannelseskoordinatorerne.
3) Eventuelt (5 min)
AK spurgte ind til de nye evalueringsskemaer og finder det problematisk/udfordrende at underviser der deler kurser, kan se de studerendes kommentarer vedrørende andre undervisere.
RG anerkendte problematikken, og nævnte at det er emner, som vil
blive taget med tilbage til fakultetet.

Med venlig hilsen
Christina Lucht Hougaard
Studiesekretær
Bilagsoversigt:
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