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1) Godkendelse af dagsorden.
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Bilag 1: Referat af SN-mødet 20.5.2015.
3) Orientering fra formanden.
Bilag 2,3,4: Referat af ekspeditionsudvalgets møder
19.5.2015, 29.5.2015 og 9.6.2015.
4) Orientering fra studielederen.

Grammatikkonsultationer
Bilag 5: Evaluering af grammatikkonsultationerne.
Regler for løn i forbindelse med projektorienterede forløb
Bilag 6: Supplerende oplysninger vedr. regler om
projektorienterede forløb.
Jobanalyse
http://hum.ku.dk/omfakultetet/statistik/beskaeftigelsesanalyser/
Undervisningstilmelding
Kandidatoptag E15
DVIP-situationen
5) Nyt fra fagrådene.
6) Nyt fra studievejledningen.
7) Godkendelse: Nye studieordninger.
Lingvistik BA 2016
Bilag 7: Lingvistik BA 2016.
Lingvistik BA-TV 2016
Bilag 8: Lingvistik BA-TV 2016.
Dansk KA-TV: Dansk som Andet- og Fremmedsprog 2016
Bilag 9: Dansk som Andet- og Fremmedsprog KA-TV 2016.
Dansk KA-TV: Kommunikation i nye kontekster 2016
Bilag eftersendes.
8) Godkendelse: Ændrede studieordninger.
Audiologopædi BA 2012
Bilag 10: Audiologopædi BA 2012
(ændring s. 11 og s. 16. siden SN-møde 20.5.2015).
Lingvistik KA 2008
Bilag 11: Lingvistik KA 2008.
IT and Cognition KA 2015
Bilag eftersendes.
Dansk BA-TV: Dansk som andet- og fremmedsprog 2007
Bilag 12: Dansk som andet- og fremmedsprog BA-TV 2007.
Dansk KA 2015
Bilag eftersendes.
9) Svar på fakultetshøring: feedback til de studerende på KU.
Bilag 13: Dokumenter vedr. feedback til studerende på KU.
10) Augustmøde i SN.
11) Eventuelt.
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Ad 1) Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt, men med det forbehold, at SN pga. for få
tilstedeværende medlemmer ikke var beslutningsdygtigt i forhold til
godkendelse af studieordningerne under punkt 7 og 8. I stedet blev det
besluttet at sende ordningerne i mailhøring med henblik på godkendelse
senest den 1. juli 2015.
Ad 2) Godkendelse af referat af SN-mødet 20.5.2015.
Referatet blev godkendt.
Ad 3) Orientering fra formanden.
Der var ingen kommentarer til referaterne fra de seneste møder i
Ekspeditionsudvalget – ud over det forhold, at mængden af sager vidner
om travlhed i administrationen.
JT bekræftede, at mængden af sagen har været stigende i en periode, men at
stigningen efter hans opfattelse er ret behersket, når man tager det samlede
antal studerende på instituttet i betragtning. Således kunne man godt have
frygtet, at mængden af sager ville være steget noget mere markant i
forbindelse med implementeringen af studiefremdriftsreformen.
JT ønskede Jan Rosiek stort tillykke med fakultetets undervisningspris,
som han blev tildelt ved Majfesten den 29. maj 2015.
Ad 4) Orientering fra studielederen.
Grammatikkonsultationer
JT fortalte, at tilbuddet om grammatikkonsultationer til Sprog 2-studerende
har været en succes. Fremmødet har været stort, og meget tyder på, at den
tidsmæssige placering af konsultationerne har været god for de studerende,
der har kunnet se et behov og derfor har benyttet sig af tilbuddet.
Ida Hjort, der har stået for konsultationerne, har foreslået, at man strækker
forløbet over længere tid (fx en måned) næste gang, da en del af de
studerende havde rigtig meget at arbejde med inden eksamen.
På baggrund af erfaringerne fra dette semester var der stemning for at
tilbyde grammatikkonsultationer igen næste år og lade dem strække sig over
en måned som anbefalet.
Regler for løn i forbindelse med projektorienterede forløb
JT fortalte, at der har været noget polemik omkring reglerne for løn i
forbindelse med projektorienterede forløb. Derfor har man fra universitetets
side atter indskærpet, at man som studerende ikke må få løn for sin praktik.
Baggrunden er den, at man ikke skal kunne hæve løn i en virksomhed,
samtidig med at universitetet får taxameterpenge (og den studerende evt.
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SU) for den samme aktivitet. Reglen gælder også, selvom den studerende
måtte fravælge SU i praktikperioden.
Jobanalyse
JT gjorde SN opmærksom på, at man via nedenstående link kan få adgang
til beskæftigelsesstatistikker for tidligere studerende. Han nævnte i den
forbindelse, at de nyeste tal for danskområdet viser gode takter med en
ganske høj beskæftigelsesgrad (en ledighed på ca. 3 %). Statistikken giver
også viden om, hvilke områder de tidligere studerende er beskæftiget inden
for, og her viser det sig, at ca. halvdelen af de tidligere danskstuderende
fortsat ansættes inden for undervisning efter endt uddannelse.
http://hum.ku.dk/omfakultetet/statistik/beskaeftigelsesanalyser/
Undervisningstilmelding
JT fortalte, at undervisningstilmeldingen nu er afsluttet, og at der ikke har
været behov for at nedlægge kurser i det kommende efterårssemester. Alle
kurser gennemføres, et enkelt evt. med meget få deltagere. Et enkelt kursus
– Strategisk kommunikation – er blevet dubleret, og på en håndfuld kurser
har det været nødvendigt at trække lod om pladserne pga. for mange
tilmeldte. De studerende, der taber lodtrækningen, vil blive kontaktet og få
lov at vælge noget andet, før man begynder at tvangstilmelde de studerende,
der ikke selv har tilmeldt sig nok ECTS. I den forbindelse vil der ud over
allerede udbudte kurser blive oprettet et antal tomme tilvalgskurser – dvs.
tilvalgseksamensaktiviteter uden undervisningsaktiviteter – som studerende,
der mangler tilvalg, og som ikke selv har tilmeldt sig nok, vil blive
tvangstilmeldt. Ideen med disse tomme aktiviteter er, at de studerende inden
for nogle meget brede kompetencemål kan skrive frie hjemmeopgaver – evt.
ud fra en selvformuleret plan for selvstudieforløbet, som den studerende
skal udarbejde ved periodens start.
EK spurgte, hvem der foretager tvangstilmelding af studerende, der ikke
selv har tilmeldt sig nok ECTS. JT fortalte, at det er fakultetet, der varetager
denne opgave – men i dialog med instituttet, da der fx ikke altid er klare
strukturerede forløb, som fakultetet kan tage afsæt i, når de tilmelder
studerende.
CE spurgte, hvordan man håndterer kurser med meget få deltagere, og om
det som tidligere bliver muligt at køre sådanne kurser som
vejledningsforløb.
JT svarede, at dette ikke vil være hensigtsmæssigt, da vejledningsforløbene
ikke har været nogen succes, fordi de studerende ikke forpligter sig og
fejlagtigt opfatter vejledningsforløbene som traditionel undervisning.
CE svarede til dette, at han i hvert fald på Audiologopædi ser et behov for at
kunne tilbyde alternativer til almindelig undervisning. Dette er en
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konsekvens af en væsentlig bredde i udbuddet, som jo er til de studerendes
fordel, men som kan betyde, at ikke alle hold fyldes op – hvorfor SN må
overveje nogle muligheder for alternative undervisningsforløb.
Kandidatoptag E15
JT fortalte, at kandidatoptaget for E15 har været stort, og at der er en del
afviste ansøgere. Det er formodningen, at ekstraordinært mange studerende
har søgt ind på kandidatuddannelserne ved først mulige lejlighed for ikke at
miste deres retskrav på adgang til kandidatuddannelserne.
DVIP-situationen
JT fortalte, at den gældende overenskomst mellem staten og Akademikernes
Centralorganisation indebærer, at DVIP skal have udbetalt løn for minimum
100 timers arbejde om året, uanset at de måtte have arbejdet langt mindre.
Som en konsekvens af dette har en række DVIP fået efterreguleret deres løn,
dvs. fået udbetalt differencen mellem tidligere udbetalt løn og løn for de 100
timer. I alt har dette kostet instituttet i omegnen af 350.000 kr. Som en følge
af dette overvejes det nu, hvordan man kan få alle DVIP til at levere
minimum 50 timer pr. semester, så instituttet ikke skal udbetale løn for
arbejde, der ikke er blevet udført.
Ad 5) Nyt fra fagrådene.
Sprogvidenskabeligt fagråd
Der har ikke været aktivitet siden sidst, da fagrådet er gået på sommerferie.
Semestrets sidste møde har været afholdt, og næste møde afholdes til
august. IS fortalte, at der har været rimelig opbakning fra de studerende –
dog ikke fra de studerende, der skal til at starte på deres tredje år.
Fagrådet for Dansk
Heller ikke her har der været afholdt møder siden sidst, da det er vanskeligt
at gennemføre i eksamensperioden. Dermed var der heller ikke noget nyt at
berette – bortset fra, at EK er blevet ansat som studenterstudievejleder på
INSS fra august og dermed ikke kan sidde med i SN længere. Der skal
derfor findes en studerende, der kan træde ind i SN i stedet for EK, ligesom
der skal findes en ny næstformand og en ny studenterrepræsentant til
Ekspeditionsudvalget, hvor EK hidtil har siddet med.
[Det er efter SN-mødet blevet aftalt, at BG træder ind som
studenterrepræsentant i Ekspeditionsudvalget. Det er endnu ikke afklaret,
hvem der stiller op som næstformand.]
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Ad 6) Nyt fra studievejledningen.
AMVN fortalte, at Frederik Gybel Jensen har opsagt sit job som
studenterstudievejleder. I stedet er EK blevet ansat i studievejledningen fra
august. Der vil desuden blive ansat endnu en studenterstudievejleder [Alfrun
Sigurdardottir] i efteråret 2015, sådan så antallet af vejledere kommer op på
seks. Fra foråret 2016 går man formentlig ned på fem vejledere igen.
AMVN fortalte også, at studievejledningen holder lukket fra fredag d. 27.
juni og indtil august. I denne periode bliver der tid til diverse opsamling
samt forberedelse af studiestarten for både BA- og KA-studerende.
AD 7) Godkendelse: Nye studieordninger.
Lingvistik BA 2016
IS spurgte ind til reglerne for, hvor mange ECTS der skal bestås på
uddannelsen, før BA-projektet kan påbegyndes. JT svarede, at der med de
nye regler, som er vedtaget på fakultetet, skal bestås 120 ECTS, men ikke
nødvendigvis på centralfaget, før BA-projektet kan påbegyndes. IS foreslog,
at man i administrationen får nogle klare retningslinjer for, i hvilke tilfælde
man evt. vil dispensere fra kravet om beståelse af 120 ECTS inden
påbegyndelse af BA-projektet.
De tilstedeværende medlemmer indstillede til godkendelse af den nye
studieordning efter mailhøring blandt de resterende medlemmer.
[Studieordningen er efter mailhøring blevet godkendt af alle medlemmer af
SN den 1. juli 2015.]
Lingvistik BA-TV 2016
JT fortalte, at der med den nye ordning er kommet flere kurser ind som
mulige tilvalg i forhold til tidligere, således at der nu er fem at vælge
imellem. Ud over dette er der tale om konsekvensrettelser i forhold til den
nye BA-ordning på Lingvistik.
CE spurgte, om lingvistikstuderende må læse tilvalg inden for deres eget
fag, og om tilvalgsordningen dermed også er tiltænkt dem.
JT svarede, at lingvistikstuderende ikke kan læse tilvalg på deres eget fag,
og at ordingen er tiltænkt sprogligt interesserede fra andre fag. Han
tilføjede, at en BA i et sprogfag med tilvalg på Lingvistik giver adgang til
KA i Lingvistik.
De tilstedeværende medlemmer indstillede til godkendelse af den nye
studieordning efter mailhøring blandt de resterende medlemmer.
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[Studieordningen er efter mailhøring blevet godkendt af alle medlemmer af
SN den 1. juli 2015.]
Dansk KA-TV: Dansk som Andet- og Fremmedsprog 2016
JT forklarede, at den nye ordning er lavet for at gøre dansk som andet- og
fremmedsprog til en selvstændig pakke og dermed tydeliggøre dens
eksistens over for kommende tilvalgsstuderende. Prøveformerne matcher
dem, der findes i Dansk KA 2015-ordningen, så der harmoniseres på tværs
af de forskellige danskkurser.
De tilstedeværende medlemmer indstillede til godkendelse af den nye
studieordning efter mailhøring blandt de resterende medlemmer.
[Studieordningen er efter mailhøring blevet godkendt af alle medlemmer af
SN den 1. juli 2015.]
Dansk KA-TV: Kommunikation i nye kontekster 2016
JT fortalte, at der siden sidste SN-møde, hvor ordningen blev foreløbigt
godkendt, er blevet implementeret enkelte ’udeståender’, og at
prøveformerne desuden er blevet harmoniseret med Dansk KA 2015ordningen.
De tilstedeværende medlemmer indstillede til godkendelse af den nye
studieordning efter mailhøring blandt de resterende medlemmer.
[Studieordningen er efter mailhøring blevet godkendt af alle medlemmer af
SN den 1. juli 2015.]
Ad 8) Godkendelse: Ændrede studieordninger.
Audiologopædi BA 2012:
De tilstedeværende medlemmer indstillede til godkendelse af den nye
studieordning efter mailhøring blandt de resterende medlemmer.
[Studieordningen er efter mailhøring blevet godkendt af alle medlemmer af
SN den 1. juli 2015.]
Lingvistik KA 2008
JT fortalte, at ændringerne består af nogle mindre justeringer vedr.
kompetencemål og prøvebestemmelser. Desuden er de faglige mål i
Kognitiv-funktionel lingvistik blevet tilpasset Kasper Boyes måde at
undervise i faget på.
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IT and Cognition KA 2015
Godkendelse blev udskudt til næste SN-møde, da nogle forhold omkring et
nyt praktikelement først skal afklares med repræsentanter for faget.
Dansk BA-TV: Dansk som andet- og fremmedsprog 2007
JT fortalte, at den eneste ændring er et navneskift på fagelementet
Kulturforståelse og interkulturel kommunikation, der fremover skal hedde
Kultur og sprog, ligesom på de øvrige ordninger inden for området dansk
som andet- og fremmedsprog.
De tilstedeværende medlemmer indstillede til godkendelse af den nye
studieordning efter mailhøring blandt de resterende medlemmer.
[Studieordningen er efter mailhøring blevet godkendt af alle medlemmer af
SN den 1. juli 2015.]
Dansk KA 2015
JT fortalte, at man med 2015-ordningen har fået en væsentligt mere simpel
og overskuelig ordning end den oprindelige. Dog har der vist sig enkelte
uhensigtsmæssigheder i den nye ordning, bl.a. det mindskede omfang af
ekstern censur, der kan give en række administrative problemer, fordi
studerende på samme hold så ikke kan censureres på samme måde. Derfor
er der nu sat ekstern censur på alle fagelementer i ordningen. Ud over dette
er overskriften på ordningens moduler ændret fra emnefag til
specialiseringsemne, mens overskriften på fagelementerne er ændret fra
fagemne til specialiseringsfag. Begge dele er gjort for at afspejle det
forhold, at de studerende fremover kan følge forskellige specialiseringer på
kandidatuddannelsen.
De tilstedeværende medlemmer indstillede til godkendelse af den nye
studieordning efter mailhøring blandt de resterende medlemmer.
[Studieordningen er efter mailhøring blevet godkendt af alle medlemmer af
SN den 1. juli 2015.]
Ad 9) Svar på fakultetshøring: feedback til de studerende på KU.
JT forklarede, at der er blevet nedsat et tværfakultært udvalg, der har
udarbejdet et katalog med ideer til fremtidige initiativer, der skal sikre mere
og bedre feedback til studerende. Disse ideer og anbefalinger er nu sendt i
høring på de forskellige institutter, der har mulighed for at afgive deres svar.

I SN var der enighed om, at der er mange gode forslag og ideer i kataloget,
og man er positivt stemt over for hensigten om mere feedback. Dog skal det
understreges i høringssvaret, at meget firkantede, kvantitative bestemmelser
med massive dokumentationskrav skal undgås, så der ikke bliver tale om
befalinger, men netop anbefalinger. Således er det SN’s opfattelse, at mange
af initiativerne allerede er implementeret, og at tvang er unødvendig. JT
fortalte, at han også havde nævnt dette på det seneste dialogmøde med
rektoratet, hvor udvalgets arbejde kort blev præsenteret og debatteret.
Ad 10) Augustmøde i SN.
Det blev besluttet, at næste SN-møde afholdes den 25. august kl. 13.30 til
16.
Ad 11) Eventuelt.
AMH fortalte, at der er blevet nedsat et ad interim studienævn på det nye
NFI. AMH er formand for dette studienævn, og medlemmerne er derudover
Costanza Navarretta, Janus Spindler Møller og tre studerende. Et af
udvalgets primære opgaver er at forberede valg til det kommende
studienævn.
Ud over studienævnet er der nedsat et undervisningsudvalg, som Janus har
været formand for i foråret 2015. Dette udvalg har bl.a. haft til opgave at
kommer med et idékatalog til udvikling af nye uddannelser på NFI, og man
er nået frem til at præsentere fire nye uddannelser på BA-, MA- KA-TVniveau.
AMH understregede, at man fra NFI’s side er meget interesseret i et fortsat
samarbejde med INSS, men at der er en vis risiko for faglig konkurrence
imellem de to institutter, fordi det nye NFI er blevet pålagt at skulle udvikle
og udbyde nye uddannelser i eget regi.
I forbindelse med omtale af et par nye KA-uddannelser fortalte JT at der i
dag findes 63 KA-uddannelser og 49 BA-uddannelser på Humaniora.
JT fortalte, at man på fakultetet overvejer at fremrykke offentliggørelse af
kurser i E16 og F17 til den 15. marts 2016. Dermed skal
kursusplanlægningen på instituttet være på plads den 1. december 2015. Det
betyder, at SN allerede efter sommerferien skal i gang med at planlægge
undervisningen for E16 og F17.
JT fortalte, at der er sat et arbejde i gang med at lægge planer for en
nyindretning af institutbiblioteket, så det bliver endnu bedre, og så det i
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højere grad fremmer et godt studieliv. Bl.a. tænkes der i skabelsen af mere
’lukkede’ rum på biblioteket, hvor de studerende kan snakke eller arbejde
sammen i mindre grupper. Der er således fortsat behov for, at de studerende
kan komme på universitetet og snakke sammen, ligesom der er behov for
hjælp til studieteknik, hvilket man også kan tænke integreret i biblioteket.
Af samme grund kan man måske bruge nogle af studiemiljøpuljemidlerne
på nyindretning og nytænkning af bibliotekets funktioner.
Under dette punkt blev det i øvrigt aftalt, at EK fremover skal sidde med
som studenterrepræsentant i Biblioteksudvalget.
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