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Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af SN-mødet 16.5.2012
3. Orientering fra formanden
4. Orientering fra studielederen
5. Nyt fra fagrådene
6. Nyt fra Studievejledningen
7. Økonomi for Audiologopædi BA og Dansk BA
8. Fornyet behandling af studieordning for It & Cognition
9. Modeller for didaktisk KA-praktik i eget fag
10. Bestemmelser for kombination af fagelementer på KA-niveau
11. Samordning af regler vedr. Aktiv undervisningsdeltagelse
12. Standardisering af specialeomfang
13. Gymnasierettet KA-tilvalg for udefrakommende
14. Indspil til aftagerpanelets virksomhed
15. Efterårssemesterets mødekalender
16. Eventuelt

I forlængelse af en præsentationsrunde opfordrede formanden nævnet til at
tænke i den nye sammensætning af nævnet i forbindelse med valget til VIPsiden i efteråret.
Ad 1)
Dagsorden godkendt
Ad 2)
Referat af SN-møde 16.5.2012 godkendt
Ad 3)
Formanden orienterede om:
 Status for arbejdet med fakultetets kvalitetssikrings- og evalueringspolitik. Fra INSS har Mads Poulsen bidraget med input. Arbejdet
munder i nær fremtid ud i nye fælles evalueringsskemaer samt i fælles skabeloner for institutternes indberetning til dekanatet.
 Møder i SSK og USK. Her har man senest drøftet MEF’s bestræbelser på at nedbringe antallet af eksamensformer fra 216 til 14. Direktionen har bedt fakultetets studienævn om at gå videre ad samme vej.
MEF har ytret interesse for INSS’ arbejde med standardisering af
prøveformen Aktiv undervisningsdeltagelse, som mangler blandt deres 14 former.
 Status vedr. det fremtidige optag af bachelorer udefra på dansk KA.
ESN har holdt møde med studiechefen mhp. at finde en standardbehandling af ansøgninger om optag på KA for hyppigt forekommende
uddannelsesbaggrunde. Resultatet af mødet bygger på fagkoordinatorers indstillinger ved denne termin. Resultatet blev runddelt.
 Dispensationer fra studieordninger til vintereksamen. Behovet for
dispensationer ved vintereksamen 2012 vurderes at mindskes i kraft
af igangværende standardiseringer og revisioner.
 Invitation fra rektor til møde med KU’s studienævn om målet i strategi 2016 om endnu bedre uddannelser.
Ad 4)
HB orienterede om:
 En netop overstået proces med rekruttering af eksterne lektorer til
efteråret inden for næsten alle INSS’ fag. Der er foretaget bedømmelse af alle kandidater, og alle ansøgere har fået tilsagn hhv. afslag.
 Akkrediteringsprocessen på Indoeuropæisk. Uddannelsen er blevet
positivt akkrediteret, men der er lagt op til en kortere akkreditering
pga. fagets situation, hvor bevilling til småfag og særlig bevilling til
forskningsprojekt kan ændre på underviserstabens størrelse. Der pågår p.t. en partshøring herom.
 Få udbudte medieemner på dansk KA. Et emne er planlagt til efteråret, og derudover udbydes et tværfakultært engelsksproget emne i
CEMES-regi. Kurset er tilgængeligt via dansk i SIS.
 Den dekanpålagte timeudvidelse på dansk til 12 ugentlige timer. Et
undervisermøde herom er mundet ud i et forslag om fællesforelæsninger. Der er fundet et auditorium til formålet sent mandage og
tirsdage. Planen er godkendt af dekanen, og de medvirkende undervisere er sat på opgaven at detailplanlægge forelæsningsplanen.
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Nævnet drøftede, hvorvidt dekanen skal høres fremfor blot orienteres i sådanne sager. Nævnets brev til dekan om sagen (jf. SN-møde
16.5.12) blev justeret og godkendt. Opfølgning: ESN fremsender
brevet til dekanen.
 Tilmeldinger til BA-, tilvalgs- og KA-kurser. Tilmeldingslister er
trukket fra STADS og er anvendelige i vurderingen af, om der er
behov for dublering, fejlrettelser og lukning af underbookede kurser. Tilmeldingen til valgfag på IVA lod sig i denne termin ikke styre via Selvbetjeningen, og problemet blev løst ved mail-tilmelding.
 Den ændrede bedømmelsesform for Videnskabsteori på dansk, vedtaget i SN 16.5.12, har medført klager fra studerende. Uddannelsesadministrationen er adspurgt, om der dér er opbakning til at holde
fast i løsningen også ved udsigten til en klagesag. HB anbefaler
stærkt, at ændringen udsættes til efter sommereksamen. De studerende er først orienteret om ændringen d.d. og de bør lades gå op efter de bestemmelser, som de meldte sig til eksamen efter. HB har
stillet de klagende i udsigt, at de får en tilbagemelding d.d. via Absalon. Beslutning og opfølgning: SN agter ikke at efterleve ændringen i denne termin. SN vil gøre indsigelser imod fakultetets
brud på dettes praksis, at ændringer ikke kan foretages i løbet af
semesteret men alene indenfor fastsatte frister. [efter mødet blev det
afdækket, at der er tale om en misforståelse af fakultetets udmelding
om ændringens ikrafttræden. Ændringen har faktisk først effekt fra
sommer-reeksamen.]
Ad 5)
Fagrådet på Lingvistik viderebragte en frustration fra en studerende over ugennemsigtige ansøgningsfrister og procedurer for behandling
af dispensationer på fakultetet. Dette kombineret med manglende fagspecifik studievejledning for instituttets småfag har i denne sag medført overskridelse af en ansøgningsfrist. Fagrådet finder det problematisk, at der kun gives en uges udsættelse i tilfælde af dødsfald i familien.
Fagrådet for Dansk kom desuden med indsigelse mod den tidlige frist for
ansøgning om KA-tilvalg i april. Det medfører, at udenlandske studerende
ikke kan tilmelde sig rettidigt, da fristen ligger før deres ansøgningsfrist og
ankomstdato. Opfølgning: Fagrådets indsigelser viderebringes til fakultetet
Fra fagrådet på finsk meddelte AB, at hun stopper som studenterrepræsentant i nævnet pga. studieskift.
AB meddelte herefter, at kvote 2-udvalget, bestående af AB, MN, Juni Arnfast og Mads Poulsen, har færdigbehandlet kvote 2-ansøgninger om optag
på finsk, audiologopædi og dansk.
Ad 6)
To nye studievejledere planlægges ansat, gerne med audiologopædi, lingvistik, indoeuropæisk eller finsk som uddannelsesbaggrund.
LLP beklagede og spurgte ind til det under punkt 5 nævnte savn efter småfagsspecifik vejledning. Studievejledningens retningslinjer er, at hvis vejle-
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deren ikke i vejledningssituationen kan svare, vil sagen blive undersøgt og
den vejledte vil få svar efterfølgende. INSS har besluttet, at alle vejledere
skal kunne vejlede i alle fag, da man ikke ønsker en situation med lang ventetid på fagspecifik vejledning, som ville opstå, hvis vejlederne var specialiserede i enkelte fag og havde træffetid med en uges mellemrum.
Studievejledningen modtager mange henvendelser ang. det lille medieudbud. Situationen rejser spørgsmålet om, hvorvidt medieprofilen på Dansk
KA skal bevares, og foranlediger flere til at søge kurser på MEF. Studieleder og -nævn beklager dette da profilen vurderes som bevaringsværdig. HB
vil drøfte bemandingen af medieprofilen med fagkoordinator Palle Schantz
Lauridsen.
Ad 7)
Nævnet efterspørger en økonomisk analyse af tilvalg og KA
på alle fag på INSS, som kan danne baggrund for regulering af den udbudte
undervisning ift. STÅ-indtjening. Analysearbejdet forestår fortsat. Opfølgning: Ønsket om et indblik i uddannelsesøkonomien fremsættes for instituttets nye administrator, som fra september inviteres til nævnets møder ved
udvalgte punkter.
En økonomisk overvejelse ligger i at underviserne i stedet for at forberede
undervisning til forberedelsesfaktor 3,5 aktiverer de studerende med andre
tiltag. CE fremsender audiologopædis erfaringer heri til undervisergruppen
bag de kommende fællesforelæsninger på dansk.
Ad 8)
Forslag til ny studieordning for It & Cognition genbehandles
af fagkoordinator Anders Søgaard, efter at SN’s rettelser er forelagt denne.
Nyt forslag sendes i mailhøring i nævnet, når det modtages i rettet stand.
Officiel ikrafttræden er 1.9.2013, men reel tiltrædelse pr. 1.9.2012 er godkendt af fakultetet.
Ad 9)
ESN har sammen med Line Hjorth Christensen og Anna Bondesson udarbejdet forslag til et didaktisk praktikforløb i eget fag, som muliggør, at KA-studerende leverer medundervisning på BA-niveau. Beskrivelsen er endnu ikke indarbejdet i beskrivelsen af Projektorienteret forløb,
bl.a. er det ikke afklaret, hvordan kravet om indsigt i virksomheden håndteres. For at sikre, at undervisningen er lødig, når den varetages af KAstuderende, skal det i modulbeskrivelsen indarbejdes, at underviseren fortsat
er ansvarlig for undervisningens indhold. Opfølgning: Nævnet fandt tiltaget
interessant og imødeser en justeret beskrivelse. ESN og Line og Anna indarbejder forslaget i Projektorienteret forløb og ESN afklarer med fakultetet,
hvorvidt der kræves selvstændige indholds- og prøvebestemmelser, eller om
didaktisk praktikforløb i eget fag kan indarbejdes i det eksisterende modul.
Ad 10)
Nævnet drøftede et forslag til vejledning om kombination af
KA-emner, som udspringer af SN-beslutningen i november 2011. Papirets
hensigt er at dæmme op for udvidelser, som ikke er kombinerede selvstændige emner, således at bredden i uddannelsen bevares. SN indvendte imod
muligheden for kombination af to selvopfundne KA-emner, at det forudsæt-
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ter høj faglig selvstændighed, og at derfor kun det ene af to kombinationsemner bør være selvopfundet. Desuden ligger der i forslaget en rabatmulighed, hvis ikke sidetallet for fri skriftlig hjemmeopgave ved kombination af
to KA-emner hæves til 45-50 ns. Beslutning: SN godkendte papiret med de
nævnte ændringer.
Ad 11)
Ud fra et katalog over brugen af aktiv undervisningsdeltagelse
i INSS’ studieordninger har ESN søgt at udarbejde et antal standardiserede
former samlet som valgfrie realiseringer af én prøveform, som kan aktiveres
forskelligt fra semester til semester. Forslaget har været forelagt Morten
Sloth og Mie Femø Nielsen, og disses idéer er indarbejdet.
HR og CE indvendte mod beskrivelsen, at aktivitetsformen i Sprog 3 samt
Sprog og psykologi 2 ikke er omfattet af forslaget. HB pegede på, at nogle
former er dyrere i vejlednings- eller rettetimer. De to først beskrevne i oversigten er for dyre og bør udgå eller nedgraderes. Nævnet vurderede, at portfolioformen bør indtænkes, samt at antallet af former skal nedbringes, og at
de tilbageværende bør gøres bredere. Den enkelte underviser vil kunne konkretisere prøveformen efter behov, og hvor der er parallelle hold, må underviserne finde en fælles konkretisering for alle holdene.
Bedømmelsen af portfolioopgaver skal defineres, så bedømmelsen ikke registreres i STADS som en ny hjemmeopgave. Den vil derfor skulle defineres som opgavefeedback på hold uden rettetimer til underviser. Opfølgning:
SN drøfter punktet på næste møde, da der endnu står uløste spørgsmål tilbage ang. hvordan undervisernes registreringsbyrde undgås, og hvordan ekstra
rettetimer ved ikke-beståede opgaver håndteres.
Ad 12)
Der er fundet store forskelle i omfangsangivelse for specialer i
INSS’ studieordninger, hvilket peger på et behov for standardisering. Ved
mødet savnede man konkrete eksempler herpå for at kunne drøfte en standardisering. [efterfølgende er følgende omfangsangivelser fundet: Lingvistik: 60 ns, It & Cognition: maks. 100 ns, Indoeuropæisk: 60-80 ns, Finsk:
ca. 80 ns, Audiologopædi: 60-100 ns]
Ad 13)
Nævnet vurderede, at punktet skulle have omhandlet gymnasiesidefaget for udefrakommende studerende og definition af indholdet af de
ekstra 30 ECTS, som disse pålægges. Opfølgning: ESN konsulterer Birger
Lohse og foreslår elementer udbudt på ÅU.
Ad 14)
ESN indkaldte emner til efterårets aftagerpanel-møder. Akkrediteringspanelet lægger stor vægt på, at uddannelserne er i dialog med aftagere og censorkorps, og området bør derfor have SNs bevågenhed. Forslag:
Et emne kan være efter- og videreuddannelse i ÅU-regi. P.t. udbydes dagsuniversitetets udbudte kurser, men der er fra dekanatets side ytret ønske om
udvikling af kurser specielt til ÅU. Dette står dog i modstrid til en kommende bekendtgørelse, som indskrænker mulighederne for ÅU-udbuddet, således at kurser på ÅU kun kan udbydes i forlængelse af eksisterende BA- eller
KA-uddannelser. Studiemønstre uden fagtilknytning vil på sigt blive udfaset.
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SN savner en afklaring af disse tendenser, også set i lyset af det lukkede udbud af KA-kurser på tompladsordningen. Opfølgning: ESN retter til arbejdsgruppen vedr. ÅU spørgsmålet, om det kan give anledning til at overveje ændringer i tompladsordningen.
Ad 15)
Studienævnets møder i efteråret blev fastlagt til den 22.8, 19.9,
10.10, 7.11 og 5.12. Mødetidspunktet flyttes til kl. 14-16.
Ad 16)
LLP rejste spørgsmålet, hvornår der kan vejledes efter det reviderede modul Projektorienteret forløb på dansk KA. SN vurderer, at det
kan ske fra ikrafttrædelsesdatoen. Opfølgning: ESN undersøger ikrafttrædelsesdatoen.
Vejledning og information om et nyt modul for praktik på BA-tilvalg kan
først ske fra 1.9.2013, hvor dette træder i kraft.
[Det er besluttet, at mødeindkaldelser, bilag og referater fremover vil blive
kommunikeret til nævnet via et særskilt studienævns-gruppe-rum i KUnet,
som tillader en samlet e-båren dialog i nævnet med stor anvendelighed bl.a.
ifm. høringsprocesser. Information herom vil blive udsendt snarest]
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