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Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Orientering fra Institutlederen
4. Godkendelse af kursusudbuddet for E16/F17
a. Litteraturvidenskab og Moderne Kultur
b. Musikvidenskab og Dans
c. Kunsthistorie og Visuel Kultur
d. Teatervidenskab og Performancestudier
5. Godkendelse af sommereksamensplaner S16
a. Litteraturvidenskab og Moderne Kultur

b. Musikvidenskab og Dans
c. Kunsthistorie og Visuel Kultur
d. Teatervidenskab og Performancestudier
6. Holddispensationer (inkl. sprog)
7. %sats på genbrug af pensum
8. Orientering fra Kunsthistorie
a. Semesterredegørelse
b.

Evalueringsrapport

9. Udbud af gymnasiesidefag
10. Fastlæggelse af januar-møde

SIDE 2 AF 6

Ad 1)

Godkendelse af dagsorden
Tilføjelse til punkt 7 – drøftelse af ordlyden på hjemmesiden –
Dagsordenen er godkendt

Ad 2)

Godkendelse af referat
Kommentarer til referatet: Formulering af svaret til punkt. 6:
Ændringer i studieordningen for Teatervidenskab og
Performance Studier KA 2008, just. 2016 – Forespørgsel 2, er
ikke refereret korrekt. Laura eftersender den korrekte formulering.

Ad 3)

Orientering fra Institutlederen
Mette orienterer om den økonomiske situation. Bestyrelsen på KU
skal vedtage budgettet i næste uge. Der skal spares en halv milliard.
HUM skal spare i omegnen af 80 millioner over de næste fire år.
Man sparer 15 millioner på Ph.d. området. 10 millioner på
fakultetet, og 10 millioner på institutniveau. Besparelserne er
fordelt udover 2016-2017 med størstedelen planlagt til 2017. IKK
har været i spare-mode i et stykke tid og er gået 6 stillinger ned på
fast personale det seneste år. Vi opererer med et budgetteret
underskud på kr. 940.000. Målet er at komme i nul i 2016. Det
betyder bl.a. besparelser på D-vip-området, samt en reduktion af Dtap og driftsudgifter. Det ser realistisk ud, at målet kan nås i 2016.
Budgettet for 2017 er endnu ikke færdigt, men der foreligger en ny
budgetmodel, som indeholder positive elementer for IKK.
Anne efterspørger et klart udspil fra ledelsen med konkrete mål for
besparelserne, således at man kan udarbejde en strategisk indsats.
Det er svært at effektivisere uden en vision eller et klart mål for
hvad, det er, man vil ramme.
Michael påpeger, at en del af udfordringen med tilgangen til
besparelserne er, at tingene tager tid. Altså skal man holde sig for
øje, at der vil være beslutninger, som skal tages nu, som først vil
afføde en økonomisk effekt i 2018.
Søren mener, at der problemer med nogle af de indgreb (lukninger,
i undervisningsplanen), og at disse ikke er i overensstemmelse med
universitetsloven. Han mener også, at lukningen af de små hold,
som er foretaget i koordinatorstrengen, burde have været til høring
i SN. Det er SN, der har kompetencen ift. undervisningsudbuddet.
Nævnet efterspørger en redegørelse for, hvilke tiltag, der på
nuværende tidspunkt er igangsat.
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Michael oplyser, at der er ni kurser, der er skåret væk.
Der er enighed om, at det vil være fordelagtigt, hvis SN involveres
i tidligere i processen omkring undervisningsudbuddet.
Lige nu kan der ikke meldes en klar ramme for besparelserne ud.
SN vil gerne orienteres og holdes opdateret, samt tænkes med ind i
processen, når den kommer i gang.
Det blev aftalt, at der i foråret tilrettelægges en proces, hvor det
sikres, at Studienævnet kommer med ind i beslutningsprocessen,
inden der nedlægges hold.
Ad 4)

Godkendelse af kursusudbuddet for E16/F17
a. Litteraturvidenskab:
Formidlingsforløbene skæres ned til to fra tre. Forskningsemne
m. Linus Carlsen Southern Gothic bliver nedlagt. Det vil blive
erstattet. Litteraturfilosofi bliver et fælles fag for IKK, MEF og
Engerom.
Det bemærkes, at der ikke findes engelsksprogede kurser på
litteraturvidenskab. Anne påpeger, at det engelsksprogede
kursuskrav er dækket ind gennem Moderne kultur.
Det blev aftalt, at man tager en drøftelse om dette i forbindelse
med temaet om internationalisering på et kommende møde.
Planen er godkendt.
Moderne Kultur:
Planen er godkendt.
b. Musik
Kommentarer til undervisningsudbuddet i den foreliggende form
er, at det er positivt med mange engelsksprogede kurser.
Planen er godkendt.
c. Kunsthistorie
Fin blanding af VIP, Postdoc og eksterne undervisere.
Planen er godkendt.
d. Teater
Laura kalder det en skrabet plan. KA og BA er kørt sammen på
emnekurser. Det er primært kurser der SKAL udbydes.
Planen er godkendt.
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Ad 5)

Godkendelse af sommereksamensplaner S16
a. Litteraturvidenskab
Eksamensplanen er godkendt i fagudvalget.
Planen er godkendt
b. Musik
Eksamensplanen er drøftet og godkendt i fagudvalget.
Planen er godkendt
c. Kunsthistorie
Planen er godkendt
d. Teatervidenskab og Performancestudier
Eksamensplanen er godkendt i fagudvalget.
Planen er godkendt

Ad 6)

Holddispensation (inkl. Sprog)
a. Litteraturvidenskab
Godkendt
b. Musik
Godkendt
c. Kunsthistorie
Godkendt
d. Teatervidenskab og Performancestudier
Godkendt

Ad 7)

%-sats på genbrug af pensum + tilføjet punkt: Ordlyd på
pensum
Forslag: Grænsen for genbrug af pensum hæves til 20%
Forslaget er vedtaget
Forslag vedr. ordlyden på pensumreglerne på KU-net.
Laura sender den endelige formulering.
Forslaget er vedtaget

Ad 8)

Orientering fra Kunsthistorie
a. Semesterredegørelse
SN nikker til redegørelsen
b. Evalueringsrapport
SN nikker til evalueringen

Ad 9)

Udbud af gymnasiesidefag
Michael adviserer SN om, at der vil blive stillet forslag om, at man
stopper med at udbyde Dansevidenskab som gymnasiesidefag.
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Dette primært på baggrund af manglende interesse og deraf meget
små hold. Lignende overvejelser gøres ift. gymnasiesidefaget i
Design, som p.t. kun har én studerende tilmeldt. Problematikken,
omkring det tilbud de studerende får, er kendt og har været til
drøftelse i fagmiljøerne, og der er konsensus om, at det ikke er
tilfredsstillende. Studievejledningen på Dansevidenskab oplever
også frustrerede studerende, der er skuffede over realiteten af det
tilbud de får. Design vil stadig være en del af de andre
uddannelser, men ikke udbydes særskilt som gymnasiesidefag.
Forslaget vil komme på dagsordenen senere til vedtagelse i nævnet.
De studerende, der er på uddannelserne vil blive hjulpet igennem
bedst muligt.
Ad 10) Fastlæggelse af januar-møde
Det besluttes at temaet for overleveringsmødet i januar bliver:
Studienævnets engagement i udmøntningen af besparelser og
gentænkningen af uddannelsesudbuddet.
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