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1)

Godkendelse af dagsorden (5 min.)

2)

Opfølgning på/orientering om STO-arbejdet v/studieleder (40 min)

3)

Orientering om undervisningsportefølje v/studieleder (15 min)
Pause (10 min)

4)

Godkendelse af eksamensplaner for sommereksamen 2018 (10 min)

5)

Godkendelse af undervisningsevalueringsberetninger for F17 (30 min)

6)

Eventuelt (5 min)

Bilagsoversigt:
Prøvekatalog - IKK Sep. 2017
Sagsnotat om prøveformer Sep. 2017
Eksamensplan BA og KA tilvalg S18_Musik
Eksamensplan BA2012 S18_Musik
Eksamensplan KA2008 S18_Musik
Reeksamen S18_Musik
Eksamensplan S18 BA_Teater
Eksamensplan S18 KA_Teater
Syge og re-eksamensplan S18_Teater
KUNST Sommereksamensplan 18 for BA og BA tilvalg samt ÅU KUNST VK REEKSAMEN S18 for BA og KA
KUNST VK Sommereksamensplan 18 for KAog KA tilvalg SOMMEREKSAMENSPLAN BA S2018 LITVID
SOMMEREKSAMENSPLAN KA S2018 LITVID MKK Syge og REeksamensplan SR18 LITVID MKK
Undervisningsevalueringsberetning F17_Kunst Undervisningsevalueringsberetning F17_LIT-MKK
Undervisningsevalueringsberetning F17_Teater Undervisningsevalueringsberetning F2017_Musik

1)

Godkendelse af dagsorden (5 min.)
Dagsorden godkendes.

2)

Opfølgning på/orientering om STO-arbejdet v/studieleder (40 min)
STUDIEORDNINGSJUSTERINGER:
Studielederne har ønsket en arbejdsplan fra FAK. Denne er stadig under udarbejdelse, da
FAK ønsker at gøre et grundigt forarbejde inden de melder ud. FAK har dog givet besked
om at vi ikke skal lave justeringer på de studieordninger, hvor vi laver nye KA’er (dvs.
Kunst, Musik, Teater og VK). Det er positivt.
Angående de studieordninger som skal justeres (dvs. alle andre end de fire ovenfor) har
FAK tentativt meldt ud at de gerne forestår konsekvensrettelser og det administrative
arbejde i den forbindelse. Det er dog TTLs opfattelse at IKK får brug for at være
involveret i processen, da justeringerne formentlig giver adgang til drøftelser på
afdelingerne, hvilket han har meddelt FAK. Der lægges op til at IKK producerer en liste
over hvilke ændringer vi ønsker, udover konsekvensrettelserne, først på
grundfagsordningerne og derefter tilvalg mm.
TTL og MGU laver et udkast til en procedure for justeringerne, som bliver sendt til
fagudvalgene.
PRØVEKATALOG:
Der findes endnu ikke timenormer for de nye prøveformer, hvilket formentlig først
kommer til foråret. Det er en ubekendt ift. studieordningsarbejdet, som vi må forberede
os på.
Prøvekataloget er en liste over tyve prøveformer som IKK kan gøre brug af i fremtiden.
Udarbejdet af TTL og MGU, godkendt af RG, i samarbejde med FAK, der har dikteret
rammebetingelserne. Prøveformerne kan variere noget gennem ’særlige bestemmelser’,
som defineres i studieordninger, men ikke i prøvekataloget. Opmærksomhedspunkter er
at specialets omfang fremover bliver 50-80 ns, og at BA-projektet bliver en skriftlig
hjemmeopgave af 21-25 ns på alle fag. Det skal forventes at visse ændringer kan
forekomme (jf. timenormer), især ift. specialet.
ARP: ”Studielederen må gerne videreføre pointen at en spændvidde på 50-80 ns er nær
umulig at arbejde med pædagogisk ift. bedømmelse og vejledning.”
Nævnet bemærker i øvrigt at der er tale om en forringelse, afledt af de forringede
rammebetingelser.
MM: De forringede rammebetingelser vedr. specialet repræsenterer endnu en
forringelse, der – sammenholdt med den historiske udvikling af specialevilkårene (fra ca.
100 til 60-80 sider, afskaffelsen den skriftlige bedømmelse og senest reduktionen af
bedømmelsestiden) – indebærer en kraftig nedprioritering af de akademiske aspekter af
de humanistiske kandidatuddannelser.
Nævnet ønsker at prøvekataloget samt bruttokataloget sendes til penneførerne cc.
Fagudvalgene, som kan komme med kommentarer, om end med kort frist.

3)

Orientering om undervisningsportefølje v/studieleder (15 min)
Info om porteføljerne findes på underviserportalen
(https://intranet.ku.dk/undervisning/Sider/default.aspx), ligesom der vil blive afholdt
workshops med TEACH, hvor man kan blive inspireret og stille spørgsmål eller

simpelthen få støtte til at lave sin portefølje på stedet. Kurserne vil blive afholdt inden
årets udgang.
Pause (10 min)

4)

Godkendelse af eksamensplaner for sommereksamen 2018 (10 min)
Eksamensplanerne er behandlet i fagudvalgene og godkendes hermed at SN uden
bemærkninger.

5)

Godkendelse af undervisningsevalueringsberetninger for F17 (30 min)
RG: På Kunst og VK glæder man sig over ikke at have nogen c-vurderinger, hvilket må ses
som udtryk for at den kvalitetssikring, der har fundet sted i foregående år, har virket
(bl.a. i form af pædagogisk kompetenceudvikling, intern erfaringsudveksling, mv.).
Derudover har afdelingen fokuseret på feedback, bl.a. ved seminar med TEACH, hvilket
ser ud til at have båret frugt: De studerende omtaler det meget positivt (især individuelt
feedback).
ARP: De få b-vurderinger LIT/MKK har modtaget indikerer at vi fremover skal fokusere
yderligere på indledende forventningsafstemning mellem udd.-koordinator og nye
undervisere – særligt når de kommer fra andre undervisningskulturer og evt. møder en
sprogbarriere. Vi har flere b-vurderinger end tidligere år (dog ingen c!), særligt blandt
kurserne på 4. semester af BA-uddannelsen, der er meget læsetunge. Vi vil fremover
fokusere på at tydeliggøre dette i de indledende forventningsafstemninger mellem
undervisere og studerende. Derudover glæder vi os meget over det høje antal avurderinger.
KV: ToPS glæder sig over kun at have fået a-vurderinger. Vi har fokuseret på hvad vi skal
finjustere og hvilke erfaringer vi kan fastholde og bringe videre; særligt øget koordinering
af undervisningsplaner mellem kurserne samt forventningsafstemninger om dette,
mellem undervisere og studerende, har båret frugt. Vi agter fremover, ifm.
undervisningsplanlægning, at arbejde med kurser hvor (fx) de sidste tre
undervisningsgange bruges på forskellige former for kollektiv eksamensforberedelse,
fremfor nye faglige områder. Vi ønsker i øvrigt en revidering af evalueringsproceduren.
MM: Grundlæggende går det godt på Musikvidenskab, hvilket vi er tilfredse med. Udd.koordinator følger op på de kurser, der har fået kritik ift. struktur. I øvrigt ønsker vi
højere svarprocent.
Evalueringsrapporterne godkendes og nævnet er enige om at spg. 7 og 8 i
evalueringsskemaet skal revideres jf. ToPS foreslag.

6)

Eventuelt (5 min)
REKTORBESØG: RG underviser i morgen når rektor kommer på besøg, KV vil som
stedfortrædende formand stille et spørgsmål på vegne af nævnet, og sætte nogle ord på
karakteren af arbejdet i SN-IKK. KV vil fremhæve at nævnet er meget tæt på fagmiljøerne
og nogle af de synergieffekter vi har haft glæde af, som resultat af de fælles dialogrum.

KV vil stille spørgsmål om muligheden for implementering af innovative læringsformer,
og hvordan dette kan støttes fra centralt hold, som fremgår af KUs strategiplan. Hvordan
skal vi balancere mellem didaktisk og pædagogisk innovation og forringede økonomiske
rammer, fx i form af flere stud. pr. undervisningshold?

