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2. Godkendelse af referat
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3. Opfølgning:
a. Eksamensklager
b. Plagiatsager
c. Undervisningsevaluering i forårssemestret 2015
d. Semesterredegørelser fra fagudvalgene
e. Drøftelse og stillingstagen til evaluering af de studerendes
praktikophold/projektorienteret forløb
f. Beskæftigelsesanalyser for Teatervidenskab og Musikvidenskab


Orientering om input fra aftagere ved aftagerpanelmødet
d. 23. September



Orientering om navneændring til Teater- & performancestudier

4. Orientering om uddannelsesredegørelsen for IKK 2014, Uddannelsesevaluering af Teatervidenskab samt handlingsplanen for Teatervidenskab
5. Drøftelse af vinteroptag
6. STÅ-opgørelse
7. Orientering om karrieresnak-papiret
8. Orientering om fakultets deadline for afmelding af 3. eksamensforsøg
9. Sager

Bilag:
Bilag til punkt 2_Referat_020915
Bilag til punkt 3a_Eksamensklager 2014
Bilag til punkt 3b_Plagiatsager 2014
Bilag til punkt 3c_Opfølgning_Evalueringsrapport for fagudvalg ved Teatervidenskab
Bilag til punkt 3d_Semesterredegørelse fra fagudvalg_Musik_F2015
Bilag til punkt 3d_Semesterredegørelser fra fagudvalg_teater_F2015
Bilag til punkt 3e_Praktikrapport E12-F14
Bilag til punkt 3f_Musik_beskæftigelsesanalyse
Bilag til punkt 3f_Teater_beskæftigelsesanalyse
Bilag til punkt 5_Notat om vinteroptag 18aug15
Bilag til punkt 5_Overvejelser om vinteroptag samt dimensionering V16
Bilag til punkt 6_STÅ2015 på IKK - Til IKK
Bilag til punkt 7_Karrieresnak_i_undervisningen2
Bilag til punkt 8 _Orientering om fakultetets deadline for afmelding af 3.
eksamensforsøg
Med venlig hilsen
Michael Fjeldsøe
Professor, studieleder
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Beslutningsreferat:
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Godkendelse af referat
Godkendt.
3. Opfølgning:
a. Eksamensklager
IKK ligger pænt ift. Fakultetets øvrige institutter. Studienævnet noterer sig at eksamensafviklingen fungerer tilfredsstillende.
b. Plagiatsager
IKK ligger pænt ift. Fakultetets øvrige institutter. Fakultetets
linje er at bortvise studerende i et semester, selv ved meget
små overtrædelser. Studienævnet noterer sig at antallet af
plagiatsager er tilfredsstillende lavt.
MF: Der er umiddelbart ikke nogen stigning i antallet af plagiatsager.
AF: De studerende har tilsyneladende sat sig rigtig godt ind i
reglerne hvilket er meget betryggende.
ALL & MGU: De studerende er oftere i tvivl om regler for
genbrug af pensum, men er ret sikre i plagiatreglerne.
LLS: Reglerne er 10% genbrug, medmindre andet viser sig at
være vedtaget på et tidligere studienævnsmøde.
Studienævnet finder ikke anledning til yderligere tiltag på
dette område.
c. Undervisningsevaluering i forårssemestret 2015
Der foreligger kun evaluering fra Teater- & Performancestudier, da de andre fagudvalg har været forsinket af forskellige
årsager.

Studienævnet tager til efterretning af fagudvalget følger op
på og tager hånd om de relevante udfordringer.
d. Semesterredegørelser fra fagudvalgene
Redegørelser foreligger fra Musikvidenskab og Teater- &
performancestudier. Der er ikke meget at bemærke.
Studienævnet tager til efterretning af fagudvalgene følger op
på og tager hånd om de relevante udfordringer.
e. Drøftelse og stillingstagen til evaluering af de studerendes
praktikophold/projektorienteret forløb
Denne evaluering kommer til at foregå i forbindelse med undervisningsevalueringen fremover. Dette gør det nemmere
for studienævn og fagudvalg at følge eventuelle udviklinger
på området. Desuden bliver det nemmere at få overblik over
de studerende der lige har været i praktik.
CJ: Evalueringen bærer præg af at den er foretaget før vores
nye procedurer og regler for projektorienteret forløb. Det ses
fx i spørgsmålet om hvor længe de studerende har været i
praktik.
LLS: Overordnet er evalueringerne rigtig pæne.
Praktikevalueringen er et opmærksomhedspunkt i den kommende undervisningsevaluering. Vi fokuserer på om tidspunktet passer ift. hvornår de studerende afslutter deres
praktikforløb, eksaminer, mv.
f. Beskæftigelsesanalyser for Teatervidenskab og Musikvidenskab
Studienævnet tager til efterretning af fagudvalget og studieledelsen har været glade for hhv. aftagerpanelmødet og navneændringen.


Orientering om input fra aftagere ved aftagerpanelmødet
d. 23. September
LLS: Vi fik gode og interessante inputs fra aftagerpanelet,
der stillede gode spørgsmål og gav spændende perspektiver.
Vores kandidater er fagligt og praktisk dygtige, men ikke så
gode til at forklare deres kompetencer til arbejdsgiverene.
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Desuden er der en udfordring ift. at få vores kandidater til at
se sig selv i diverse konkrete arbejdsfunktioner.
AF: Så I nogle muligheder I ikke havde set før?
LLS: Både og. Noget af det vidste vi godt, men vi blev også
opmærksom på nogle måder hvorpå vi som fag kan blive
bedre til at italesætte vores kandidaters kompetencer og til at
få vores studerende til at se hvordan de matcher med det faktiske arbejdsmarked.
MF: Vi fik interessante bud på hvor vi skal skærpe vores
kommunikation. Vi fik prøvet nogle selvbilleder af i et konstruktivt forum, der er oprigtigt interesserede i vores kandidater.


Orientering om navneændring til Teater- & performancestudier
Vi har fået godkendt vores ansøgning af ministeriet. MF følger op på hvordan vores kandidater bliver opmærksomme på
muligheden for at benytte den nye titel. Fagudvalget er glade
for det nye navn og mener at det klarere kommunikerer hvad
vores kandidater er uddannet i.
MF: Censorformandsskabet og aftagerne er enige i at det
sender de rigtige signaler.

4. Orientering om uddannelsesredegørelsen for IKK 2014, Uddannelsesevaluering af Teatervidenskab samt handlingsplanen for
Teatervidenskab
MF, LLS samt Mette Sandbye har været til møde med prodekanen
og studiechefen og har fået godkendt handlingsplanen, der blev taget
godt imod.
Studienævnet afventer det endelige referat fra dette møde.
MF: Næste år skal Visuel Kultur igennem uddannelsesevalueringen,
det skal vi have fokus på i løbet af foråret.
5. Drøftelse af vinteroptag
Vinteroptaget er blevet dimensioneret af fakultetet for at sikre en
fornuftig optagelsesprocedure i forlængelse af dimensioneringen og
uddannelsesreformen.
Dermed bliver vinteroptaget meget småt, hvilket giver anledning til
at diskutere om vi fremover skal have vinteroptag eller ej. Studie-
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nævnet ser argumenter både for og imod en afskaffelse af vinteroptaget (jf. MFs skriftlige redegørelse for disse overvejelser - Bilag 5).
Studienævnet opfordrer fagudvalgene til at diskutere fordele og
ulemper ift. at afskaffe/reducere vinteroptaget.
6. STÅ-opgørelse
MF: IKKs samlede STÅ indtægt er faldet med ca. 48.
Der er omtrent 1:1 overensstemmelse på nedsat BA-optag og STÅindtjeningen. Vi har oplevet et markant fald på Visuel Kultur fra 4130,5 STÅ, hvilket delvist, men ikke fuldstændigt kan forklares med
et fald i optaget. Det bør vi kigge nærmere på.
I øvrigt opleves faldet primært på instituttets tilvalg, mens det er steget på de øvrige ordinære fag. Vi regner desuden med at implementeringen af fremdriftsreformen har være en medvirkende faktor. Dette burde være et éngangsfænomen.
Spørgsmål: Kan vi hente nogle flere STÅ ind vha. vores tilvalgskurser – fx rettet imod udenlandske BA-studerende (Danish Culture
Courses)?
AF: Kunne vi fx lave en forelæsningsrække hvor 3-4 forskellige forelæsere bød ind med perspektiver på Skandinaviske kulturfænomener?
Studienævnet indstiller at MF udarbejder en model for en sådan forelæsningsrække i E16-F17, som nævnet kan tage stilling til på sit
næstkommende møde.

7. Orientering om karrieresnak-papiret
Studienævnet nikker til det redigerede papir.
8. Orientering om fakultets deadline for afmelding af 3. eksamensforsøg
Den oprindeligt foreslåede frist var meget kort, hvorfor eksamensteamet har udarbejdet dette alternativ (bilag 8). Studienævnet godkender disse frister (hhv. 15/11 og 15/04).

9. Sager
Punktet frafalder.
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