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1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelse af nyt 1.1
1.1 Planlægning af kommende møder
Beslutning
- Mødet den 3/12 flyttes til kl 13.30-15.30 samme dag
1. Sager til beslutning
a) Endelig godkendelse af Studieordning for centrale fag på kandidatniveau i Litteraturvidenskab, 2015-ordningen
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Diskussion om høringssvar fra censorformandskorpset og aftagerpanelet.
Kritik af manglende historisk dimension
MF: kritikken handler også meget om andres læsning af vores tekst. Hvis vi
forbedrer den indledende kompetencebeskrivelse, kan vi forhindre misforståelser.
Sprogkrav
Der blev diskuteret det rimelige i at kræve, at studerende skal læse tekster
på andet sprog end nordisk og engelsk.
Studieleder er i proces med fakultetet, for at finde en tilfredsstillende formulering. Vores ønske er, at have muligheden for at bruge en bredere vifte af
sprog end nordisk og engelsk.
Læselaboratorum
Begge høringer undrer sig over navnet og indholdet på det nye fag. Studienævnet mener, at det skyldes fagets nye karakter, og mener at meget bliver
opklaret, når fagbeskrivelsen udarbejdes.
Historisk emne om nordisk litteratur på gymnasielinjen
Studienævnet afventer høringssvar fra Gymnasieskolernes Rektorforening.
MF. Udfordringen kan evt. løses ved at en af emneopgaverne skal ligge inden for nordisk litteratur.
Beslutning
- Studieledelsen foretager rettelser og korrektioner med udgangspunkt
i følgende beslutninger.
o Det var en række konkrete forslag til mindre sproglige
ændringer.
o Paragraf 6 ændres så det er i overensstemmelse med
regler om sprogkrav
o Læselaboratorum beskrivelse skal præciseres i det omfang det er muligt
o Et nyt navn bør overvejes til læselaboratorum
o Under læselaboratorum skal det fremgår, at der læses
tekster fra forskellige tidsperioder og af forskellig geografisk ophav
o Laura og Michael bemyndiges til at lave ændringer, hvis
gymnasierektorerforeningen også anser det manglede
historiske emne om nordisk litteratur som et problem.

SIDE 2 AF 4

b) Endelig godkendelse af Studieordning for centrale fag på kandidatniveau i Moderne Kultur, 2015-ordningen
Beskrivelse af projektorienteret forløb og speciale
MF omdelte udkast
Beslutning
- Beskrivelse af projektorienteret forløb og speciale behandles i dybden på næste studienævnsmøde og eftersendes til fakultetet.
c) Dispensationsansøgning fra studieaktivitetskravet
Beslutning
- Indstilling godkendt
d) Holddispensationer for forårssemestret 2015
Beslutninger
-

Indstillinger godkendt
Studienævnssekretæren undersøger om faget ”Bio/media/art – stading
a/liveness” må udbydes kun på engelsk

2. Sager til drøftelse
a) Regeringsforslag om dimensionering af kandidatuddannelserne og

konsekvenserne for IKK.
MF orientere Studienævnet om situationen
Der vil senest være en afklaring den 20. november
a. Opsamling på skriftlig slutevaluering for undervisningen i

foråret 2014 (bilag 6)
SS: vi har en kritisk lav svarprocent på musik. Der bør være en drøftelse i studienævnet, om hvordan den løftes.

Beslutninger
-

Studienævnet drøfter på næste møde, hvordan svar procenten løftes

b) Redegørelse for fagudvalgene og studienævnets sager i foråret 2014
SS. Det har været en gentagende diskussion hvordan vi inddrager de studerende
bedre i fagudvalgsarbejdet.

Beslutninger
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-

Studienævnet drøfter på et kommende møde, hvordan de studerendes inddragelse og engagement i fagudvalgsarbejdet styrkes yderligere.

c) Nyt fra Institutledelsen
a. Møde med censorformændene
b. Nyt om KUs uddannelsesevalueringssystem
c. Nyt om studiemiljøpuljen
d. Opfølgning reglen om 1/3 ekstern censur mm. v Michael

Fjeldsøe (bilag 10)
e. Andet
Beslutninger
- Udskydes til næste møde på grund af tidspres
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