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Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af SN-mødet 22.8.2012
3. Orientering fra formanden
4. Orientering fra studielederen
5. Nyt fra fagrådene
6. Nyt fra Studievejledningen
7. Ønskeseddel vedr. kandidatkurser i Dansk og Lingvistik
8. Studienævnets rolle i forbindelse med stillingsopslag
9. Diskussionspunkter til fakultetsbesøg i SN
10. Punkter til besøg af ny institutleder
11. Syge-reeksamen efter individuelt spørgsmål?
12. Redegørelse for instituttets arbejde med kvalitetssikring (frist 1.10)
13. Videre behandling af studieordninger (Indoeuropæisk, herunder
opfølgning vedr. nye fagelementer; desuden Dansk KA,
gymnasierettet BA- og KA-tilvalg i dansk)
14. Videre drøftelse af DUs fremtidige form
15. Eventuelt
Ad 1) Dagsorden godkendt.
Ad 2) Referat af SN-møde 22.8.2012 godkendt.
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Ad 3) Formanden runddelte referat af ekspeditionsudvalgets møde 7. 9.12.
Herefter orienterede denne om:
- Et opfølgningspunkt fra sidste SN-møde, som endnu forestår,
da et møde i USK er blevet udsat. På USKs næste møde forelægger formanden derfor forslag om, at der kan gives dispensation, så A-prøven bruges i reeksamen, hvis det kan dokumenteres, at den studerende har været længerevarende sygemeldt.
- Det kommende Institutråds sammensætning på Institutforsamling 18.9.12. Rådet vil bestå af institutleder, 3 senior vip, 1 junior vip, 1 ph.d., 2 tap og 2 studerende. Rådet får ikke beslutningskompetence, men kan via drøftelser influere på institutleders beslutningsproces. Der er enstrenget ledelse og organet får
rådgivende karakter.
- Kursusforslag ved Mie Femø Nielsen. Denne har opklaret de
spørgsmål SN havde til kurset: studerende, der ikke kan deltage
i kursets udlandsrejse, vil ikke dumpe; udlandsrejsen søges
fuldt finansieret af sponsordækning, og undervisers rejse er
dækket af ekstern finansiering; der produceres 5 STÅ (ved 20
studerende) til INSS og merudgifter dækkes af ekstern finansiering; engelskkyndighed som deltagerforudsætning vil blive betonet.
Ad 4) Studieleder orienterede om:
- Rektormidler til opfyldelse af kravet om de 12 timers undervisning fra 2014. Der gives 1½ mio. i 2013, 3 mio. i 2014 og 3
mio. i 2015. Midlerne er øremærket til forskningsbaseret undervisning ved fastansatte. INSS er foregangsinstitut, idet den
nye studieordning for Dansk pga. et dekanpåbud leverer 12 timers undervisning i 14 uger fra E12.
- Pulje til uddannelsesinitiativer i regi af Strategi 2016. Midlerne
vil gå til initiativer som er tværfakultære, internationale, entrepreneurielle, som sikrer høj uddannelseskvalitet pædagogisk,
didaktisk og it-mæssigt, som anvender forskningsnære undervisningsformer, som er arbejdsmarkedsorienterede og talentudviklende. Se nærmere i KUnet:
https://intranet.ku.dk/forskning/2016fond/uddannelse/Sider/def
ault.aspx. Opfølgning: ESN udformer et forslag.
Forestående afrapportering vedr. instituttets arbejde med kvalitetssikring i regi af SN. Deadline 1.10. Se skabelon her:
http://uddannelsesstrategi.hum.ku.dk/kvalitetssikring/maaling/
- Status for akkreditering: den planlagte akkreditering af Finsk er
udskudt til 2. runde af 2013, jf. SN-referat 22.8.2012. I samme
runde akkrediteres også Audiologopædi, It & Cognition og
Sprogpsykologi. I 2014 skal master i Danskfagets didaktik og
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master i Dansk som andetsprog akkrediteres. Se turnusplan her:
http://uddannelsesstrategi.hum.ku.dk/kvalitetssikring/godkendel
se_tilsyn_og_regelmaessig_evaluering_af_uddannelser_og_gra
der/ekstern_evaluering_af_uddannelser/. BA og KA i Indoeuropæisk er netop blevet positivt akkrediteret for 3 år.
- Undervisningen F13 planlægges p.t. under inddragelse af fagkoordinatorerne. Undervisningstilmelding til KA-kurser tegner
til at finde sted i regi af STADS.
Ad 5) Fagrådet på Dansk orienterede om to planlagte arrangementer, Fagrådsintroaften og Lær-din-studieordning-at-kende-aften, samt om
en henvendelse fra Dansk Journalistforbund ang. arrangementer for
danskstuderende. Fagrådet har opfordret forbundet at tage kontakt
til studieleder.
MB meddelte på vegne af FAFOS på Sprogpsykologi, at FAFOS
nu officielt er blevet fagråd. Rådet vil være repræsenteret i SN ved
Katrine Poulsen, som overtager posten i nævnet efter MB.
MB præsenterede en sag sendt til fagrådet på Audiologopædi fra en
studerende, som har oplevet en mangelfuld opfølgningsprocedure
på specialeområdet. I selvbetjeningen fandt hun specialet registreret
som for sent afleveret, fordi bedømmelsen var lagt i en sygemeldts
dueslag. Hun havde behov for en hurtig bedømmelse og påpeger, at
en forhåndsgodkendelse ikke opfylder samme til tider afgørende
dokumenterende funktion. Opfølgning: SN tog med beklagelse redegørelsen til efterretning og studieleder sender den studerende et
svar.
Ad 6) Punktet udgik pga. LLPs afbud til mødets start.
Ad 7) Som opfølgning på sidste møde, fremlagde ESN forslag til sammensætningen af KA-udbuddet på Dansk og Lingvistik: emneudbuddet
bør i højere grad afspejle de profiler, studieordningen rummer og
evt. koordinere udbuddet med Lingvistik. Til forslaget om samkoordineret undervisning med Lingvistik meldte JT, at erfaringen
er, at det er svært at tilrettelægge en sådan pga. de manglende fælles forudsætninger hos de studerende. ESN foreslog endelig, at et
undervisningssamarbejde mellem ph.d. og andre VIP vil kunne gøre ph.d.-studerendes undervisning mere bredt appellerende. Hertil
indførte HB, at det i starten af ph.d.-forløbet aftales, hvordan pligttimerne anvendes og at der ofte er tale om et BAundervisningsforløb og et mere specialiseret KA-forløb.
Opfølgning: ESN redegør overfor instituttet, evt. på institutforsamlingen, for at kandidatuddannelsen i Dansk er for tyndt udfyldt med
fagligt centrale emner, vedlagt dokumentation for antallet af kurser
indenfor profilerne nogle år baglæns. Den smalle udfyldning af

SIDE 3 AF 3

profiler understreges af, at der ses en stigning i studenteransøgninger om udvidede praktik- og udlandsophold.
CE foreslog med eksempel i audiologopædi-uddannelsen, at ansøge
om et tilvalg i eget fag bestående af KA-emner, hvilket giver en
(tilvalgs)årgang mere til understøttelse af et større KA-emneudbud.
Ad 8) SN har fremsat ønske om en formaliseret høringspraksis, således at
nævnet høres om opslag af VIP-stillinger og de pædagogiske kvalifikationer hos ansøgere. I forlængelse af drøftelser på institutforsamlingen 18.9.2012 efterlyser nævnet endvidere klarlagte former
og rammer for institutledelsens samarbejde med råd og nævn, herunder en betoning af at nævnets beslutningskompetence på studieordningsområdet har indflydelse på rekrutteringen, idet studieordningerne fastlægger behovet for ansættelser på givne fagområder.
Ad 9) Studiechefen har annonceret at hun ønsker at gæste SN i E12. I den
forbindelse forestiller SN sig følgende emner til besøgets dagsorden: eksamensadministration, procedure for tompladsordning/indskrivning af udefrakommende, oprettelse af Absalon-rum,
sagsbehandlingen af overføringer fra gammel til ny studieordning,
sagsbehandlingstiden for studieordninger, læren af og opfølgning
på peer reviewet i 2011, standardrammer for de skærpede krav i
syge-/omprøveformerne, registrering af aktiv undervisningsdeltagelse.
SN har fra flere danskundervisere fået spørgsmål ang. pensumstørrelse. SN erindrede, at pensumopgivelser er skrevet ud af den nye
ordning som vejledningsstof.
Ad 10) Udgik
Ad 11) Flere undervisere har erfaret, at skulle formulere individuelt eksamensspørgsmål ved sygeeksamen for studerende, som var forhindrede i deltagelse, men hvor fraværet ikke skyldtes sygdom eller
dødsfald. Da det indebærer stort arbejdstimeforbrug, foreslås det, at
eksamensperioden respekteres, og at der ikke dispenseres herfra. Er
den studerende forhindret i eksamensdeltagelse, bør der henvises til
næste eksamenstermin. Man drøftede, om dette kunne virke hindrende på udlandsstudier, da udlandssemestre ofte starter i januar.
Sommerskoler, der påbegyndes i juni, bør studerende kun deltage i,
hvis det ikke kolliderer med eksaminer i samme måned. Derimod
bør der være mulighed for at gå tidligere op eller få en anden eksamensform, hvis januareksamen forhindrer udlandsstudier.
Ad 12) Jf. punkt 4 skal instituttets arbejde med kvalitetssikring måles. Opfølgning: ESN og HB udformer udkast, som sendes i nævnshøring.
Ad 13) Efter oversendelsen af studieordningsforslag 1.9.12 har ESN forelagt
SNs indvendinger mod tilvalgsforslaget fra indoeuropæisk for faget
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(jf. SN-møde 22.8.2012). Et nyt forslag følger fra faget, men inden
for den ramme, der er meldt ind til fakultetet.
Endvidere har ESN udformet revideret studieordning for dansk
KA, hvor revisionerne består i en udskrivning af gymnasieprofilen
og af kommunikation med praktik, så alene projektorienterede forløb a 15 ECTS tilbydes.
Hvad angår BA- og KA-tilvalg i dansk forestår endnu afklaring
med fakultetet af antallet af eksternt censurerede og gradueret bedømte prøver.
Ad 14) Studieleder og gennemgående underviser, Svend Skriver, har efter
overvejelser forelagt SN argumenter for at udskrive Dansk som
Undervisningsfag af BA-ordingen for Dansk: hvervning af studerende er svær, da de ved studiestart ikke har udviklet didaktiske interesser. Det har indebåret massiv én-til-én kontakt til de studerende at hverve et næsten fuldt hold. Den tilknyttede sporskifteaftale
har ydermere vist sig meget lidt benyttet og administrativt arbejdskrævende. At der i toningens sted foreslås udbudt et 4. semesters
valgfag og ikke et fuldt BA-tilvalg skyldes, at et danskfagligt didaktisk tilvalg ikke vil appellere bredt samt at et generelt didaktisk
tilvalg allerede udbydes på MEF. Opfølgning: HB vurderer med
Svend Skriver, hvornår et valgfag første gang vil kunne udbydes.
ESN fremsender anmodning om nedlæggelse til fakultetet.
Ad 15) CE orienterede om, at årgang 2010 og 2011 på Audiologopædi indsender en samlet ansøgning om overflytning til 2012-ordning samt
konvertering af fag.
Mhp. planlæggelse af det forestående valg til VIP-siden i SN oplyste HR og ESN, at de ikke agter at genopstille. Mulige nye medlemmer overvejes og forespørges op til uge 42.
JT genfremførte tidligere forslag om at studerende ved tilmelding
til eksamen med fælles pensum kan afkrydse et felt, hvis de accepterer det fælles pensum. Opfølgning: forslaget bringes som punkt
på det kommende møde med studiechefen.
CE anmodede om, at der på Dansk oprettes et Fagligt Forum til
drøftelse af danskspecifikke emner, så SN-møderne reserveres til
diskussion af generelle anliggender. I et sådant udvalg bør også reserveres rum for inddragelse af studerende, som derved får større
indflydelse.
Mødetidsrummet for de kommende møder blev drøftet i lyset af
nogle studerendes udeblivelse d.d.
Specialelængden på INSS’ fag bør harmoniseres. Opfølgning: forslaget behandles på næste SN-møde
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