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Bilagsoversigt:
Bilag til pkt. 2. UK-godkendt F18_IKK_Udbud med totaltal
Ad Pkt. 1
Dagsorden godkendt.
Ad Pkt. 2.
TTL orienterer om processen hidtil: UK’erne har gennemgået
tilmeldingstallene for alle instituttets udbudte kurser og vurderet hvilke der
skal dubleres, aflyses eller opretholdes, afhængigt af tilmeldingerne.
UK’ernes kommentarer findes i bilaget. I udgangspunktet skal et kursus
have minimum tyve tilmeldte, men der er en række undtagelser fra denne
regel. SN-IKK skal, på baggrund af UK’ernes arbejde, vedtage det endelig
kursusudbud for foråret 2018.
ARP: Hvor mange tilmeldinger regner vi med at få i eftertilmeldingen?
TTL: Vi regner med en hel del. Sidste år blev alle de kurser vi holdt åbne i
eftertilmeldingen oprettet.
ARP: Kan underviserne på de kurser der er markeret med gult (som det
anbefales at holde åbne i eftertilmeldingen) regne med at deres kurser
bliver oprettet?
TTL: Ja. Også hvis de ender med at have lidt under tyve tilmeldte.
ARP: Nogen kurser, fx ’Materialisme’ har rigtig mange tilmeldinger. Ved vi
hvad der er interessant ved netop det?
TTL: Ikke umiddelbart. Kursusbeskrivelsen fra faget kan findes her til
information og inspiration: https://kurser.ku.dk/course/hvkk0311au/20172018
MM: Jeg er rigtig glad for at vi kun ser ud til at nedlægge et enkelt kursus.
Dog finder jeg det problematisk at vores kursusudbud delvist afgøres af
hvad der er mest populært blandt de studerende. Hvem er det der modtager
og vurderer det kursusudbud vi vedtager og hvilken vurdering foretager de?
TTL: Først og fremmest taster de bare vores udbud ind i de relevante itsystemer. Dernæst handler det om at vi skal have gode argumenter for at
oprette kurser med under tyve tilmeldte, da det er fakultetsreglen. Når vi
fraviger det skal vi have gode argumenter.
RG: Som studienævn skal vi huske på at sikre den faglige bredte i
kursusudbuddet, for at sikre både diversitet og adgang til specialisering
blandt vores studerende.
TTL: Helt enig, også ift. at vores uddannelser skal være relevante
MM: Har vi mulighed for at lave andre UV-formater end de klassiske
kursusforløb? Fx tutorials, studiekredse, mv.?
KV: På Teater har vi forsøgt at trække på det forberedende arbejde der er
gjort på aflyste kurser ved at integrere elementer fra det i de fag der så
udbydes.
TTL (suppleret af ARP): For indeværende har vi desværre ikke mange
muligheder på det punkt, men vi kan være lidt kreative inde for de enkelte
kursusudbud ift. tapas, eksaminer uden undervisning mv. Vi kan håbe at det
bliver lettere i takt med at vi bliver færre studerende.
Undervisningsudbuddet er godkendt som det er forelagt for studienævnet.

