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Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af SN-mødet 13.6.2012
3. Orientering fra formanden
4. Orientering fra studielederen
5. Nyt fra fagrådene
6. Nyt fra Studievejledningen
7. Dispensationer ved eksamenstilmelding for hele hold
8. Syge/omprøvebestemmelser. Oplæg til standardisering
9. Prøveformen portfolio-eksamen og den tilhørende B-prøveform ved
praksisbårne og kommunikationsorienterede kurser
10. Opdatering af Studienævnets anbefaling vedr. respons på skriftlige
opgaver

inss.ku.dk

REF: CA

11. Overførsel af studieelementer fra professionshøjskolernes
læreruddannelse til Dansk BA 2012
12. Audiologopædi: Dispensation til videreførelse af bestemmelser i
ældre studieordning ved vintereksamen 2012/13
13. Færdigbehandling af studieordninger med planlagt ikrafttræden
1.9.2013 (Sprogpsykologi, Kulturformidling, Indoeuropæisk, It &
Cognition, Dansk KA, Gymnasierettet KA-tilvalg i Dansk)
14. Fremtiden for Dansk som Undervisningsfag på Dansk BA
15. Eventuelt
Ad 1) Dagsorden godkendt
Ad 2) Referat af SN-møde 13. juni 2012 godkendt
Ad 3) Formanden orienterede om:
- Kursusforslag ved Morten Sloth med titlen Humanisten i virksomhedsøkonomi. Der er tale om en videreudvikling af Forretningsforståelse for humanister, og kurset foreslås udbudt F13. Forslaget har
været forelagt Katalyst og Humanist, som vil bringe et indslag i november. Beslutning og opfølgning: HB anbefalede forelæggelse for
aftagerpanel for at finde virksomhedscases. SN vedtog en nedjustering af kursets prøve, som p.t. indebærer 3 prøver på hver 6 ns.
- Kursusforslag ved Mie Femø Nielsen til udbud F13 under titlen International Business Communication. Kurset vil skulle udbydes i
samarbejde med Mærsk og indebærer en studierejse til Mumbai. Beslutning og opfølgning: SN finder det interessant og beder om eksplicitering af følgende: a) Dumper de studerende, som evt. ikke har
råd? b) Finansiering af undervisers rejse (evt. anvendelse af timeoverskud) samt c) ressourceberegning af kurset. Deltagerforudsætninger bør omfatte engelskfærdigheder. Den nævnte ansøgnings- og
optagelsesprocedure 1. november bør indtænkes i instituttets generelle kursustilmeldingsprocedure. ESN beder MFN om eksplicitering
og en ny kursusbeskrivelse rundsendes med referat.
Ad 4) Studielederen orienterede om:
- Nyligt opgjorte tal for den udbudte undervisning, som Nørregade har
udbedt sig fra institutternes BA-uddannelser i forlængelse af diskussionen om timetal. I E11 og F12 ligger Dansk på næsten 12 timer,
Audiologopædi på mellem 12 og 13. De øvrige fag svinger fra 4,3 til
11,3. Meldingen fra rektor er, at alle KU’s uddannelser skal øge minimumstimetallet i F13 på 8 timer til 14 timer i F14.
- KA-tilmeldingen, som i dette semester varetages af instituttet og ikke i STADS. Det forventes også at være tilfældet i næste semester.
Der gøres på ny status over KA-tilmeldingerne for E12 i uge 34.
- Den pågående planlægning af F13 udbuddet. En ramme for undervisningen har været i høring hos fagkoordinatorerne og er nu sendt
ind. Herefter forestår bemanding og skemalægning.
I F13 undervises der i Litteraturhistorie efter den nye studieordning.
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Modulets lærergruppe opfordres til videndeling og fælles planlægning ud fra BAsalt-tanken. Tanken kan også vise sig relevant i øvrige nye moduler. Der er blevet taget højde for indvendinger mod det
tidligere smalle medieudbud med udbuddet af et kursus i CEMESregi for INSS-studerende i E12, og i F13 aftales undervisning ved
Bent Fausing.
ESN mente i forlængelse heraf – og i lyset af punkt 3 – at KA-emneudbuddet på dansk i de seneste år har vist en undervægt af kernefaglige emner, til skade for de enkelte studerendes progressionsmuligheder. SN overvejede om lærermøder på uddannelsen kunne udgøre
det forum, hvor emner indenfor de kernefaglige områder udtænkes.
ESN forestillede sig f.eks. aftale om udbud af sagastudier i samarbejde med NFI. JT fremførte, at problemet med et lille KA-udbud
kendes fra Lingvistik, hvor man supplerer udbuddet med selvstudier.
Han pegede på muligheden for at indskrænke valgfriheden og understøtte udbuddet i kernefaglige emner ved at SN udarbejder liste over
mulige emner. Opfølgning: En liste forberedes af ESN og behandles
i SN den 19.9.2012.
Akkreditering. Finsk blev positivt akkrediteret for en 3-årig periode i
2010. HB har været i dialog med ACE Denmark om muligheden for
enten at udskyde eller at indlevere en reduceret rapport alene ang. de
punkter ACE hæftede sig ved i første akkreditering (problematisk
generationsskifte). INSS arbejder på en løsning af kritikpunktet, idet
en der p.t. gennemføres en rekrutteringsproces. Desuden sikrer en
småfagsbevilling fagets fremtid. Akkrediteringen er udskudt til
sommer 2013, hvor også Audiologopædi [It & Cognition og Sprogpsykologi] skal akkrediteres.
Den igangværende studiestart. Til DU-holdet er der rekrutteret 27
studerende, hvilket sikrer, at de øvrige hold ikke vokser uforholdsmæssigt. Heraf udsprang en diskussion af store hold og deres indvirkning på udbyttet af undervisningen. Man fandt det paradoksalt,
at KUs ledelse ikke skeler til sammenhængen mellem holdstørrelse
og udbytte i diskussionen om timetal. Måske opnås et bedre udbytte
på mindre hold, der undervises i færre timer?
HB indhentede afslutningsvist input fra SN til den forestående studiestartstale, som iflg. SN kunne nævne: at søndre campus med nybyggeriet tager form som et universitet; at spørgsmål fra de studerende er velkomne, og at spørgsmål bør rettes til institutionen via de
rette kanaler og ikke via mange på én gang; at stedet er de studerendes, og at de skal gå til det som sådant; desuden at underviserne ikke
imponeres over hvor meget de ved, men hvor nysgerrige de er.

Ad 5) Fagrådet på dansk orienterede om:
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Arbejdet med den tidligere omtalte grønspættebog, som beløber sig
til 16 s. p.t.
- Planerne om en postintroaften den 3.10.2012, hvor fagrådet vil samle op på de nystartendes spørgsmål.
Fra Sprogpsykologi deltog formand for FAFOS, Katrine Poulsen som gæst
for at informere om, at der er stillet forslag om at FAFOS bliver fagråd for
Sprogpsykologi. Spørgsmålet afklares på en generalforsamling den
10.9.2012. FAFOS planlægger 4 arrangementer i efteråret.
Fra FAFOS overbragte KP desuden en stærk frustration over at INSS’ undervisningstilmeldingsbeskrivelse har været svært forståelig for nystartere.
25 % af de nystartende har fået at vide, at administrationen ikke kan besvare
spørgsmål om tilmeldingen under Tina Høyers ferie og der henstilles til
backup i næste termin.
Ad 6) Studievejledningen orienterede om:
- Den forestående introuge, hvor der bl.a. informeres om omlægningen af uddannelseshjemmesiderne til KUnet.
- Ansættelsen af to nye studievejledere – en fra audiologopædi og en
fra finsk med kendskab til indoeuropæisk, lingvistik og dansk.
- Udvidelse af åbningstiden med en ekstra times telefonvejledning
dagligt.
Ad 7) Der er dags dato frist for indmeldelse af dispensationer ved eksamenstilmelding for hele hold. SN har kendskab til en sag fra Audiologopædi
(se punkt 12).
Ad 8) SN drøftede fakultetets stramning af reeksamensformen (B-prøven)
ift. den almindelige prøveform (A-prøven). ESN ser i stramningen et
fornuftigt redskab til forhindring af spekulation i sygemelding, selv om den
er møntet på et mindretal. Det skal kunne betale sig at læse studiet efter
planen, da afvigelserne udgør en uddannelsesøkonomisk belastning.
Stramningen betyder et kommende arbejde i SN for en standardisering af Bprøveformerne.
Flere ytrede ønske om i dette arbejde at skelne mellem
proformasygemeldinger og reelle sygetilfælde eller at åbne mulighed for
dispensation, så A-prøven bruges i situationer, hvor det dokumenteres, at en
studerende er presset og har været sygemeldt, hvorfor der ikke bør stilles
skrappere krav. Opfølgning: spørgsmålet om en sådan
dispensationsmulighed stilles i USK.
Fagrådene henstillede til, at der informeres bedre om kommende skærpelser
af B-prøvekrav, da de kommer som en overraskelse for mange studerende.
Ad 9) ESN forelagde for SN, at portfolioprøver udformes uden for skrappe
B-prøveformer. B-prøven bør som en generel politik ved portfolio være en
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bunden ugeopgave. Beslutning: Nævnet bakker i udgangspunktet op om
denne linje.
Ad 10) ESN forelagde en justeret version af anbefalingen af feed back for
SN. Anbefalingen muliggjorde i sin tidligere form, at mere tidskrævende individuelle tilbagemeldinger kunne udbedes. Det foreslås, at individuel tilbagemelding gives på baggrund af specifikke spørgsmål fra den studerende.
Beslutning: SN godkendte den reviderede anbefaling. Fakultetets klagevejledning lægger op til større imødekommenhed inden klagefristen. På efterårets første møde i USK vil ESN bede om en uddybning heraf.
Ad 11) SN drøftede spørgsmålet om meritoverførsel af studieelementer fra
professionshøjskolernes læreruddannelse til den nye studieordning Dansk
BA 2012. Det blev foreslået, at elementer fra 1. semester meritoverføres til
læreruddannelsens sproglige og kulturelle elementer. [Det er siden i regi af
ekspeditionsudvalget blevet klargjort, at der redegøres herfor i 2012ordningen: de studerende gives merit for KLM (15 ECTS) svarende til
Modul 2 Litteraturanalyse på Dansk BA 1. semester og for modulet Dansk
på den nuværende læreruddannelses første år (15 ECTS) svarende til Modul
3 Sprog & Medier 2 på Dansk BA 2. semester]
Ad 12) Fagkoordinator for Audiologopædi har indsendt dispensationsansøgning om, at fagelementet Specialpædagogik og Stemme og talevanskeligheder videreføres pr. dispensation i kommende semester og eksamenstermin. Der var i SN tvivl om, hvorvidt ansøgningen rummede en fejl
ang. prøveformen i Specialpædagogik. Beslutning og opfølgning: ESN afklarer tvivlen hos underviser Lise Randrup og SN godkendte ansøgningen i
dens af underviser bekræftede form.
Ad 13) SN behandlede studieordninger med ønsket ikrafttræden 1.9.2013.
Kulturformidling, Sprogpsykologi og It & Cognition har været i høring i aftagerpanelet og en høring i censorformandskabet forestår.
Aftagerpanelet har bedt om en uddybning af de nye moduler i studieordningen for Sprogpsykologi. Der er indført to indføringsfag, som afbøder studiestartvanskeligheder for studiestartere i februar. Opfølgning: Underviserne
anmodes om uddybning.
I studieordningen for Kulturformidling er indført et ekstra modul, ’Praktisk
kulturformidling’, for at bringe tilvalget op på 45 ECTS. Manglende gruppeprøvebestemmelser foreslås af ESN og forelægges fagkoordinator inden
fristen 1.9.2012.
Studieordning for det indoeuropæiske BA-tilvalg ’Styr på sproghistorien’ er
tænkt som et tilvalg i almen sprogforståelse. SNs vurdering er dog, at det
minder for meget om et gymnasieudbud, og at det mangler universitært og
fagspecifikt indhold. En løsning kunne være i stedet at udbyde et KA-emne
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på området i samarbejde med dansk. Opfølgning: AMH, JT, HB og HR
kommenterer forslaget pr. mail. Forslaget om et KA-emne-samarbejde forelægges fagkoordinator af ESN.
Studieordningsforslaget til It & Cognition er forbedret siden sidste SNbehandling. Fagbeskrivelser fremstår nu uden jargon og specialet er neddimensioneret til passende omfang.
Forslag til en revideret studieordning for Dansk KA vil blive udformet af
ESN og sendes i mailhøring inden 1.9.2012.
HR har udarbejdet reviderede studieordninger for det gymnasierettede BAog KA-tilvalg i dansk, som modsvarer den ønskede flytning af elementært
sprogligt stof til BA-niveau og sprogteori til KA-niveau. Tilbage står SNs
stillingtagen til, om der skal lægges en ekstern prøve på BA- eller KAniveau. SN vurderer at den eksterne prøve bør ligge på KA-niveau under
forudsætning af, at ECTS-regnskabet holder. Opfølgning: Spørgsmålet om
holdbart ECTS-regnskab forelægges Thomas Iversen.
Desuden forestår det SN at beslutte, om KA-sprogmodulets B-prøveform,
som er en 6 timers skriftlig præsensprøve (med udvidet pensum), er for let i
forhold til A-formen aktiv deltagelse tillige med tidagesopgave (15s.). Beslutning: SN besluttede, at A-prøven fastholdes og at B-prøvens præsensprøve ændres til en bunden 3 timers præsensprøve, som tillægges en bunden
skriftlig hjemmeopgave (18-20s).
[Revisioner af BA-tilvalget i dansk som andetsprog 2007, Lingvistik BA
2008 og lingvistik BA-tilvalg 2007, lukning af Lingvistik BA 2005 og 2007
samt beskrivelse af ønskede ændringer i Nordiske sprogkilder til kulturhistorien BA TV 2007 har været sendt i høring med høringsfrist 15.8.2012
uden indvendinger og betragtes herved som vedtagne.]
Ad 14) SN drøftede DUs fremtid ved indgangen til det forestående 4. gennemløb. DU udgør en udfordring rekrutterings- og holdsætningsmæssigt og
influerer på andre holds størrelse. Rekrutteringsudfordringen rejser spørgsmålet om toningens didaktiske indhold er placeret rigtigt så tidligt i uddannelsen? Didaktiske overvejelser vækkes ofte senere hos studerende i forbindelse med overvejelser over jobfremtiden. HB forelagde derfor forslag om
at DU omdannes til et valgfag på 4. semester, hvor det for de interesserede
kan udgøre et springbræt til en didaktisk toning på KA-niveau.
SN støttede forslaget om nytænkning, men tøvede over for at reducere toningen så kraftigt. Det kunne f.eks. overvejes at omdanne den til et didaktisk
BA-tilvalg i eget fag a 45 ECTS. Opfølgning: MN, ESN, HB og Svend
Skriver drøfter, om ændringen skal ske ved først at indføre et didaktisk valgfag, som herefter opgraderes. Toningen skal udskrives af ordningen inden
1.9.2012, hvis det vedtages, at den skal lukkes.
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Ad 15) Under eventuelt anfægtede HR det uacceptable i, at der endnu ikke
foreligger Absalonrum.
Desuden ønskede man, at det i dokumentnavnene i SNs grupperum anføres,
om der er tale om bilag, samt at der anvendes pdf-format.

SIDE 7 AF 3

