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Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden (5 min.) v/Rune
Dagsorden godkendtes.
2) Konstituering af nyt studienævn/studiemedlemmer (10 min) v/Rune
1. Valg af formand
På VIP-siden faldt valget på Anne Fastrup fra Litteraturvidenskab
2. Valg af næstformand
På studentersiden faldt valget på Anne Barkholt Poulsen fra Kunsthistorie.
3. Valg af stedfortræder for formand
Valg af stedfortræder blev udskudt til næste studienævnsmøde.
3) Indstilling af studieleder til Dekanen (5 min) v/Rune
Det konstituerede studienævn indstillede Inger Vinther Damsholt til
studieleder.
4) Forum for studienævnsformandskaberne (5 min, orienteringspunkt)
v/Rune

Studienævnsformændene på institutterne har taget initiativ til at få
genskabt et forum mellem nævnene og fakultets ledelse. Der vil
blive afholdt møder 2 gange pr. semester, hvor aktuelle emner kan
tages op til drøftelse med fakultets ledelse. Hensigten er bl.a. at
skabe en bedre kommunikation mellem nævn og fakultet.
5) Litteraturvidenskabs kandidatuddannelse 2008 og mulighed for
gymnasierettede undervisningskompetencer (10 min, orienteringspunkt) v/Inger
ID gennemgik den proces der har været i efteråret 2018, hvor det
blev bemærket at litterater ikke levede op til de faglige mindstekrav
ift. at kunne undervise i dansk i gymnasieskolen. Der har efterfølgende været afholdt møde mellem HUM og STUK, og håbet er at
der fra 2020 forhåbentlig kan være en gymnasierettet profil på KAordningen på Litteratur, men vi er endnu ikke helt i mål. Løsningen
kræver et samarbejde med NORS, hvor vores kandidater har mulighed for at følge den specifikke undervisning, der giver de gymnasierettede kompetencer.
6) Procesplan for studieordninger på musikvidenskab (10 min, orienteringspunkt) v/Inger
ID orienterede om studieordningsprocessen for de kommende ordninger på Musikvidenskab, som skal træde i kraft i 2020. Alle kandidatordninger skal fremover opfylde de faglige mindstekrav. Der bliver løbende afholdt afrapporteringsmøder henover foråret, hvor der
både er VIP og studenterrepræsentanter til stede. Derudover forventer vi at kunne søge dispensation fra 15 ECTS modul-kravet, da
det ikke giver nogen besparelse at bundte udprøvningen af flere forskellige forløb i én eksamen. Til møderne vil også institutadministrator og en medarbejder fra U&S deltage.
AK bemærkede at det vil skabe nogle udfordringer i forhold til den
akademiske side, og det har betydning for ansættelser mv.. AK
nævnte kursusudbuddet som en udfordring, da det er blevet meget
mere snævert, grundet kravet om 20 studerende på kurserne.
7) Indstilling vedr. pensum for Lit.vid’s 2019 studieordninger (5 min,
godkendelsespunkt)
ARP havde indstillet, på vegne af fagudvalget på Lit/MK, at man
ønskede at pensum fremgår i de nye studieordninger. Erfaringen
var at man i praksis ikke ændrer på pensum, og derfor bør det
fremgå af ordningerne, så det nemt kan fremfindes.
SN-beslutning: Nævnet godkendte indstillingen.
Pause
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8) Evalueringspolitik F19 (15 min, orienteringspunkt) v/Rune
RG orienterede om studienævnets ansvar udi tilrettelæggelse og
godkendelse af undervisningsplaner, kursusevaluering og generelt
kvalitetssikring. Kommunikationen mellem studienævn og fakultet
har ikke fungeret hensigtsmæssigt, og studienævnene har ikke været
taget i ed i forhold til beslutning om hvilket spørgsmål der stilles,
når de studerende skal evaluere deres undervisning. Det har været
vanskeligt at få fakultetet til at orientere om processen løbende, og
studieleder og jeg skrev derfor ud til alle undervisere i efteråret,
forud for slutevalueringen, og opfordrede alle til at få foretaget en
evaluering. Det nye forum for studienævnsformændene og næstformænd vil derfor med fordel kunne bruges til at fortsætte drøftelsen
af den nye evalueringsproces.
Det nye studienævn vil skulle arbejde videre med denne proces og
finde frem til en form, hvor materialet kan udsendes til fagudvalgene, som skal evaluere og kategorisere kurserne.
ARP bemærkede at det virker besynderligt at man fra centralt hold
beslutter, hvordan spøgeskema mv. skal se ud, og samtidig sender
man noget materiale ud, som er uhåndterbart.
RG: Der er udsendt invitation til møde om evaluering af slutevalueringen den 6/3-19.
AK bemærkede at man må gøre fakultetet opmærksom på at det er
urimeligt at man omlægger arbejdsprocesser, som viser sig at genere langt mere arbejde til både undervisere, fagudvalg og administration.
AF bemærkede at det må og skal være fakultetet der faciliterer studienævnene med data, der er brugbare, uden at det skaber merarbejde for institutterne.
RG noterede sig at IKK har en interesse i at få evalueret, ikke kun
fordi det er en del af en større kvalitetssikringsproces, men også
fordi en manglende evaluering nemt kan ramme os i en situation
med løbende akkreditering og udddannelsesevaluering.
SN tilsluttede sig den vedlagte ”nødplan” for evaluering i F19.
9) Rammer for projektorienteret forløb (10 min, drøftelsespunkt)
RG orienterede om sagsnotatet der var tilknyttet punktet, og efterspurgte om nævnet kunne se andre udfordringer ift. Praktiksteder,
end de problemstillinger, der fremgår af notatet.
ARP henstillede til, grundet manglende tid på mødet, at punktet udskydes til et kommende studienævnsmøde, hvor det nye nævn kan se

SIDE 3 AF 5

nærmere på det og drøfte det.
Studienævnet besluttede at udskyde punktet til et senere møde, og
studieleder henstillede til at man inddrager uddannelseskoordinatorerne i drøftelsen.
10) Aflevering af specialer (15 min, drøftelsespunkt) v/Rune
RG orienterede om at IKK typisk har været vant til at omkring 2030% af de studerende, ikke afleverer speciale til tiden. Til afleveringen den 31/12-18 var der 53% af de tilmeldte studerende, der ikke
afleverede til tiden. Det er muligvis ikke overraskende, men det er
bekymrende, og det skaber mange administrative udfordringer.
Man har allerede justeret på afholdelsen af specialeworkshop, hvilket gerne skulle gøre at de studerende føler sig klædt bedre på,
forud for specialeafleveringen.
AK bemærkede at det ikke nødvendigvis er et kursusproblem med
manglende afleveringer.
11) Studentersager (15 min., beslutningspunkt):
1. Ansøgning om 5. eksamensforsøg på projektorienteret forløb
SN-beslutning: Studienævnet tilsluttede sig indstillingen om et 5.
eksamensforsøg.
2. Ansøgning om 4. specialekontrakt
SN-beslutning: Studienævnet tilsluttede sig indstillingen om en 4.
specialekontrakt.
3. Ansøgning om 4. specialekontrakt
SN-beslutning: Studienævnet tilsluttede sig indstillingen om en 4.
specialekontrakt.
12) Eventuelt (5 min)
CLH bemærkede for de tiltrædende studienævnsmedlemmer vigtigheden i at man accepterer de mødeindkaldelser, der bliver sendt ud.

Med venlig hilsen
Christina Lucht Hougaard
Studiesekretær
Bilagsoversigt:
Bilag til pkt. 5_Brev til HUM FAK om kandidater med gymnasierettet
profil i Litteraturvidenskab
Bilag til pkt. 7_Indstilling vedr. pensumbestemmelser i nye STO
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2019_LIT
Bilag til pkt. 8_Evalueringspolitik IKK F2019
Bilag til pkt. 9_Sagsnotat vedr. rammer for Projektorienteret forløb
Bilag til pkt. 10_Statistik vedrørende specialeaflevering den 31. december 2018
Bilag til pkt. 11.1_Ansøgning om 5. eksamensforsøg Projektorienteret
forløb
Bilag til pkt. 11.1_Sagsnotat vedr. 5. eksamensforsøg
Bilag til pkt. 11.2_Dispensationsansøgning 4. kontrakt
Bilag til pkt. 11.2_Indstilling vedr. ansøgning om 4. specialekontrakt
Bilag til pkt. 11.2_Lægeattest
Bilag til pkt. 11.3_Ansøgning om fjerde kontrakt for specialeskrivning Bilag til pkt. 11.3_Indstilling vedr. ansøgning om 4. specialekontrakt
Bilag til pkt. 11.3_ Anbefaling af kontrakt 4_med bilag og signatur.docx
Bilag til pkt. 11.3_Lægeerklæring januar 2019
Bilag til pkt. 11.3_Lægeerklæring april 2018
Bilag til pkt. 11.3_Lægeerklæring okt. 2018
Bilag til pkt. 11.3_Lægeerklæring
Bilag til pkt. 11.3_ Anbefaling af kontrakt 4_med bilag og signatur.docx
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