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1. Dagsorden: godkendes efter tilføjelse af to elementer til punkt 10:
Udskiftning af studenterrepræsentant for kunsthistorie i SN samt orientering om det forestående valg til SN mv.
2. Præsentation af nye studieadministrative medarbejdere: Helle
Schoubye (AC-vejleder og ny sekretær for SN) og Henrik Sundin
(AC-vejleder og administrativ assistance koblet til studielederfunktionen)
3. Godkendelse af referat:


Godkendes.



Kommentarer: Der er enighed om, at beslutningsreferater er et
godt format for SN. Detaljeringsniveauet skal måske justeres.
Det er vigtigt, at man kan se beslutningerne – evt. henvisning til
et beslutningspapir. Det fungerer godt, at man markerer, hvis
man ønsker en specifik kommentar til referat.

4. Fastlæggelse af møder i efteråret:

www.kunstogkulturvidenskab.ku.dk

REF: MICHAEL FJELDSØE



Møderække for E2015: 30/9, 4/11 og 2/12. Tidspunktet fastlægges til 14-16.30.

5. Godkendelse af studieordning for KA-tilvalg i Humanomics:


Godkendt.

6. Opfølgning på karrierebevidsthedsstrategi


Orientering om Æstetiker i job (uge 43) ved Charlotte



Beslutning om implementering af samtale om kompetencer i undervisningen i uge 43 ved Laura



Kommentarer:
o Den praktiske udformning og udførelse af projektet, samt
dets omfang diskuteres grundigt.
o Der kommer følgende ændringsforslag som vil blive indarbejdet i konceptet:


Formuleringen ”sælge sig selv” redigeres ud, og
beskrivelsen af snakkens udformning formuleres
mere elastisk.



Der sigtes på sigt på at indarbejde ’kompetencesnakken’ som del af midtvejsevalueringen.



MGU henstiller til at underviserne ikke skal være
berøringsangste overfor at snakke om karriere
med de studerende, da det er vigtigt at de oplever,
at deres undervisere anser det for sandsynligt og
naturligt, at de skal ud og anvende deres faglighed
i forskellige arbejdskontekster.



Revideret papir skal godkendelse af SN og med
på lærermøder.

7. Godkendelse af handlingsplan for teatervidenskab i forhold til uddannelsesevaluering


SN godkender handlingsplanen.



Kommentar: RL mener, at det kunne være interessant at trække
på erfaringerne af optagelsesprojektet i forhold til kunsthistorie,
der har lignende udfordringer.

8. Drøftelse og stillingstagen til evaluering af de studerendes udlandsophold:

SIDE 2 AF 4



Kommentarer:

SIDE 3 AF 4

o HS foreslår at gøre evalueringen obligatorisk for at få
svarprocenten på.
o MGU foreslår, at evalueringen udføres i forbindelse med
meritansøgningen.
o RL fæster sig ved, at de ellers meget tilfredse studerende
udtrykker utilfredshed over ikke at kunne få den undervisning, som de havde ”bestilt” hjemmefra, men mener
også at det vil være svært at rette op på.
o LS bemærker, at de studerende skal have rigtig mange
kurser, og at det må være ret stressende.
o MGU forklarer, at antallet af kurser nogle steder er noget,
man skal forhandler sig frem til f.eks. i Tyskland, hvor er
det kan være en professor, der bestemmer, hvor mange
ECTS man får for et kursus.
o MGU beskriver det at komme på udvekslingsophold som
et kulturchok og foreslår at komme de studerende i møde
ved at lave bedre information til dem, så de er bedre forberedte på det, de vil møde ude i verden. Denne forventningsafstemning er en kommunikationsopgave, som også
delvist skal løftes af Erasmuskoordinatorerne.
o RL mener også, at vi må kunne bruge de indkommende
udvekslingsstuderende som en ressource i den forbindelse.
o Med udgangspunkt i drøftelsen af rapporten over evalueringen af de studerendes udvekslingsophold beslutter SN,
at der skal arbejdes på bedre kommunikation omkring
udvekslingsophold og her skal især erasmuskoordinatorerne sættes i spil.

9. Aftagerpanelmøde den 23. september


Der orienteres kort om mødet, hvor temaet er de
nyeste beskæftigelsesanalyser for henholdsvis teatervidenskab og musikvidenskab

10. Sager
a. Orientering om status på fjernelse af forudsætningskravet.
b. Ansøgning om pensumreduktion på litteraturvidenskab



SN godkender ansøgningen

c. Valget til SN og fagudvalg:


Der henstilles til at fagudvalg og fagråd får styr på
opstillingslister og procedurer i forbindelse med
det forestående valg.

d. Rebekka Laugesen skal træde i stedet for Line Ebert som
studenterrepræsentant for Kunsthistorie i SN.


SN godkender indstillingen til rektor.

SIDE 4 AF 4

