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1) Godkendelse af dagsorden.
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Bilag 1: Referat af SN-mødet 22.4.2015.
3) Orientering fra formanden.
Bilag 2,3,4: Referat af ekspeditionsudvalgets møder
16.4.2015, 24.4.2015 og 7.5.2015.
4) Orientering fra studielederen.
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5) Godkendelse: Kursusudbud F16.
Udbud fremlægges på mødet.
6) Nyt fra fagrådene.
7) Nyt fra studievejledningen.
8) Godkendelse: Studieordningsændringer Audiologopædi BA
Bilag 5: Udkast til justeret studieordning for Audiologopædi
BA
9) Godkendelse: Studieordningsændringer Dansk som andetsprog DAV
+ MA
Bilag 6: Udkast til justeret studieordning for Dansk som
andetsprog DAV
Bilag 7: Udkast til justeret studieordning for Dansk som
andetsprog MA
10) Eventuelt.
AD 1) Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2) Godkendelse af referat af SN-mødet 22.4.2015.
Referatet blev godkendt.
Ad 3) Orientering fra formanden.
IU spurgte til udgangen på en sag vedr. to studerende (fra hhv. IKK og
INSS), der gerne vil skrive speciale sammen. Sagen fremgår af flere
Ekspeditionsudvalgsreferater. De to studerende er hidtil blevet bremset,
fordi IKK ikke ville gå glip af STÅ-indtægten for ’deres’ studerende,
selvom INSS bar et sådant tab af STÅ i en lignende situation tidligere.
JT forklarede, at han har appelleret til studielederen på IKK om at ændre
holdning i sagen, hvilket har båret frugt. IKK har således godkendt
arrangementet, og der er fundet en løsning, så de to studerende kan skrive
sammen.
JT oplyste i øvrigt, at prisen for at vejlede et speciale ikke matches af STÅindtægten, og at det dermed ikke nødvendigvis er en dårlig forretning af
lade sine studerende skrive og aflevere speciale på et andet institut. Således
koster det omkring 12.000 kr. at lønne en ekstern vejleder for at vejlede et
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speciale, mens STÅ-indtægten kun er på omkring 10.000 kr. Dertil kommer
udgifter til eksamination, censur og administration.
JT fortalte, at der p.t. er mange dispensationssager, der vedrører det nye
tilmeldingskrav. I Ekspeditionsudvalget har man i den forbindelse særligt
fokus på at få dispensationsansøgerne til at tilvejebringe dokumentation, der
præciserer, hvorfor, hvordan og i hvilket omfang de er forhindret i at læse
på fuld tid.
Der var i øvrigt ingen kommentarer til referaterne fra Ekspeditionsudvalgsmøderne.
Ad 4) Orientering fra studielederen.
JT fortalte, at der er blevet fulgt op på snakken på forrige SN-møde om
genindførelse af tilbuddet om øvelsestimer i Sprog 2. Således er dette nu
blevet sat i værk, og de studerende på kurset er blevet tilbudt rådgivning på
nogle fastlagte dage. Enkelte undervisere på kurset mente, at rådgivningen
lå på et uhensigtsmæssige tidspunkt, men de studerende har selv haft
indflydelse på tidspunktet, og tilbuddet lader til at have været en succes.
JT gav dernæst en status på de studerende, der forsat er indskrevet på
Dansk BA 2005-ordningen. Mange af de studerende har faktisk fået gjort
sig færdige, og de resterende har hidtil fået den besked, at de skulle søge
overflytning til 2012-ordningen. Mere præcist, så er der i alt 74 studerende
tilbage på ordningen. Af disse bliver 10-15 meldt ud, og ca. 30 bliver
færdige i sommeren 2015, da de kun mangler at aflevere deres BA-projekt.
Det betyder, at der er ca. 30 studerende tilbage, som skal søge overflytning
til 2012-ordningen, hvis de fortsat er inaktive. Der vil blive fuldt op på de
studerende på 2005-ordningen efter reeksamenen i august.
JT fortalte, at alle studienævnsmedlemmer er inviteret til dialogmøde med
Ralf Hemmingsen, Lykke Friis og Ulf Hedetoft den. 8. juni kl. 15-17 i
lokale 15B.0.07. AH videresender invitationen og tager imod tilmeldinger.
Mødets tema er nøgletal for uddannelserne, studiemiljøindsatser, fremdrift,
frafald, gennemførsel, status på kravet om 12 timers undervisning mv. JT
bemærkede i forhold til sidstnævnte, at INSS lige akkurat opfylder 12timerskravet.
Ad 5) Godkendelse: Kursusudbud F16.
Ud over at fastslå, at alle de faste kurser nu er på plads, blev de foreslåede
valgfag på Dansk BA fremlagt og godkendt. JT understregede, at alle
kursusbeskrivelser endnu ikke er modtaget fra underviserne til publicering
på kurser.ku.dk.
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Ad 6) Nyt fra fagrådene.
Fagrådet for Audiologopædi og Sprogpsykologi
Der har været afholdt en filmaften af relevans for fagområdet. Derudover
arbejdes der med planlægning af en specialefest i forlængelse af instituttets
specialearrangementer. Det næste arrangement bliver den 24. oktober 2015.
Fagrådet for Dansk
Det har været afholdt praktikarrangement sammen med Dansk
Journalistforbund i begyndelsen af maj. Arrangementet var rigtig godt, men
der var desværre kun få deltagere. Der er ikke umiddelbart nogen forklaring
på, hvorfor så få mødte op. En tese kunne være, at det lå for sent i semestret,
dvs. for tæt på eksamensperioden. Derfor vil man overveje at lægge det
tidligere i semestret næste gang, fx i starten af marts.
EK fortalte, at man har planer om at lave om i fagrådsrummet, så det bliver
mere hyggeligt end det er i dag, hvor det ofte bruges til opbevaring. Tanken
er, at det så også vil kunne bruges som studie/grupperum af de studerende
på uddannelsen.
Sprogvidenskabeligt fagråd
Der var ingen repræsentanter for Sprogvidenskabeligt fagråd til stede på
mødet.
Ad 7) Nyt fra studievejledningen.
AMVN fortalte, at der i en periode har været utrolig travlt i
studievejledningen pga. det nye krav om undervisningstilmelding. Samtidig
har vejledningen været ramt af sygemeldinger, men man har heldigvis fået
hjælp i form af studievejledere fra andre institutter, der har vejledt om mere
generelle spørgsmål på INSS. Desuden er der blevet opslået en fast
studievejlederstilling på INSS til besættelse snarest muligt. AMVN mente
derfor, at der nok skal komme styr på situationen.
BG spurgte, om man kunne afhjælpe presset på studievejledningen ved at
beskrive tilmeldingskravene og afledte følger mere grundigt og detaljeret på
hjemmesiden. Desuden kunne mere præcis og detaljeret information, fx om
eksamensformen, i kursusbeskrivelserne nok medvirke til at skabe mindre
tvivl hos de studerende.
AMNV svarede, at der vil komme mere og bedre information på
hjemmesiden hen ad vejen, fordi det selvsagt vil være smartere at informere
så meget og så godt som muligt ad den kanal.
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JT tilføjede, at det er målet, at den nødvendige information fremgår af
kursusbeskrivelserne på kurser.ku.dk, men han understregede samtidig, at
informationsindsatsen i forhold til studiefremdriftsreformen næppe er gjort
med det, da rigtig mange spørgsmål har en unik karakter og dermed ikke
kan løses med generel information alene.
AMH tilføjede, at det også for underviserne vil være en stor fordel, hvis
informationerne i kursusbeskrivelserne fremover bliver mere præcise. Fx vil
det løse det problem, at selv ikke underviserne altid er klar over, hvilken
eksamensform der gælder for deres egne kurser.
Ad 8) Godkendelse: Studieordningsændringer Audiologopædi BA
Mads Poulsen fra Audiologopædi deltog som gæst under dette punkt for at
besvare eventuelle spørgsmål til den reviderede studieordning.
Studienævnet principgodkendte den reviderede studieordning for
Audiologopædi BA med enkelte ændringer og kommentarer:
1) I beskrivelsen af kurset Sprog og psykologi II blev det bemærket, at der
ikke stilles krav om et højere sideantal, hvis man afleverer eksamensopgave
i en gruppe på to personer fremfor at aflevere individuelt. Dermed ville dette
være den eneste studieordning, hvor der ikke en forskel i det krævede
sideantal mellem en individuel aflevering og en gruppeaflevering. MP
forklarede den manglende forskel med, at man fra uddannelsens side stærkt
opfordrer de studerende til at skrive opgaven i grupper. På trods af dette
blev det besluttet at hæve sideantallet for gruppeaflevering ved to
studerende fra 10 til 12 sider, da man i SN mente, at der burde være en
forskel, selvom den ikke nødvendigvis er særlig stor.
2) Det blev bemærket, at begrebet dysfasi konsekvent er ændret til
udviklingsmæssige sprogforstyrrelser, mens afasi fortsat hedder afasi i den
justerede studieordning. Det blev aftalt, at det skulle afklares med Carsten
Elbro, om var tale om en fejl, eller om termen afasi var bibeholdt med vilje.
[Carsten Elbro har siden slået fast, at termen afasi er bibeholdt med vilje.]
3) Der blev stillet spørgsmålstegn ved en formulering under praktikdelen på
kurset Sprogvanskeligheder. Her hedder det i en reviderede ordning, at
praktikken skal gennemføres tilfredsstillende for at blive godkendt,
hvorimod der tidligere stod, at praktikken blev godkendt ved 80 %
fremmøde på praktikstedet. Selvom SN forstod ønsket om en mere
kvalitativ vurdering af praktikken, som ifølge MP dannede baggrund for
ændringen, var der enighed om, at den nye formulering ville blive for
vanskelig at håndhæve i praksis. Det blev derfor aftalt, at man på
Audiologopædi måtte genoverveje formuleringen og komme med et nyt
bud.
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[Carsten Elbro har siden givet tilsagn om, at den oprindelige formulering
(80 % fremmøde) fastholdes i den ændrede ordning.]
[De nævnte ændringer er efterfølgende blevet implementeret i den justerede
studieordning, der godkendes endeligt på SN-mødet den 24. juni.]
Ad 9) Godkendelse: Studieordningsændringer Dansk som andetsprog
DAV + MA
De to studieordninger blev godkendt med en enkelt præcisering omkring de
mundtlige eksamener, hvor det i forlængelse af den anførte varighed på 30
minutter skal tilføjes, at dette minuttal er inkl. votering.
[Ændringen er efterfølgende blevet implementeret i de to reviderede
ordninger. Da der er tale om en mindre ændring, godkendes ordningen ikke
igen på et senere SN-møde.]
Ad 10) Eventuelt.
Da fagrådene ikke har haft held til at finde en studenterrepræsentant til
Biblioteksudvalget, blev det aftalt, at der skal annonceres efter en
repræsentant i INSS-nyt.
Der var ikke andre punkter under eventuelt.

