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Ad 1) Godkendelse af dagsorden
TJJ ønskede at sætte Nye retningslinjer for dispensation til forlænget tid ved
eksamen (underpunkt til punkt 3) ned som et selvstændigt diskussionspunkt
før punkt 10 (Eventuelt).
SN godkendte dagsordenen med ovenstående ændring.
Ad 2) Godkendelse af referat af SN-mødet 30.8.2018
Referatet blev godkendt uden ændringer.
EEP tilføjede, at Anne Hastrups referater er fantastiske, idet hun meget
præcist beskriver SN’s diskussioner og overvejelser.
Ad 3) Orientering fra studienævnsformanden
Referatet fra mødet i aftagerpanelet d. 17.9.2018 vil blive sendt ud forud for
næste SN-møde, hvor SN vil få lejlighed til at diskutere, hvilke initiativer
aftagerpanelets feed back evt. skal medføre.
U&S har sendt et udkast til 2019-ordningen for It & Cognition, som p.t. er
ved at blive behandlet af fagmiljøet og studieledelsen. Det endelige forslag
vil blive behandlet på næste SN-møde.
Ekspeditionsudvalgsmøder
TJJ orienterede om, at der har været bragt en artikel i Universitetsavisen d.
13. september angående en sag, der har været oppe på
ekspeditionsudvalgsmøderne d. 7.8.2018 og d. 4.9.2018. Den studerende har
dels klaget over afgørelsen i sin sag, dels har kontaktet Uniavisen. TJJ
redegjorde for sagen og fortalte, at journalisten forud for udgivelsen havde
været i kontakt med såvel JT som TJJ, og at TJJ fik tilsendt artiklen til
kommentering forud for udgivelsen. På trods af dette er artiklen efter begges
mening meget ensidigt vinklet samtidig med at vigtige informationer er
udeladt.
EEP havde en kommentar til en sag angående særlige vilkår til eksamen og
spurgte, om det fremgår klart for de studerende, hvornår og hvordan de skal
ansøge om særlige vilkår til eksamen (diskussionspunkt i
ekspeditionsudvalgsreferatet fra d. 4.9.2018).
TJJ svarede, at det fremgår klart på KUnet, men at det er et problem, at de
studerende søger om særlige eksamensvilkår for sent (efter
eksamensredigeringsperioderne). TJJ tilføjede, at studienævnets
ekspeditionsudvalg derfor har blevet besluttet, at ansøgningsfristen for
særlige vilkår ved instituttets egne eksamener fremover skal ligge senere i
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semestret (henholdsvis 1. maj ved sommereksamen og 1. november ved
vintereksamen), men at ansøgningsfristen for særlige vilkår ved ITXeksamener er nødt til at forblive uændret, da det er et krav fra ITX.
LM tilføjede, at studievejledningen er i kontakt med studerende, der
modtager SPS, og de hjælper dem med ansøgningsprocessen ved at sende
dem separat information, der også indeholder en opfordring til booke en
samtale med studievejledningen.
TJJ tilføjede, at det meget vel primært kan være studerende, der ikke
modtager SPS, der søger om særlige eksamensvilkår for sent i semestret.
Ad 4) Orientering fra studielederen
JT orienterede om, at institutledelsen har været til møde med den nye dekan,
Jesper Kallestrup, og prodekanen for omverdensrelationer, Julie
Sommerlund. JT tilføjede, at mødet primært handlede om implementering af
KU-strategi 2023 på HUM og forskningsevalueringen.
JT fortalte, at institutlederen er ved at planlægge et besøg af dekanen, hvor
han kan møde instituttet.
Institutimplementering af Strategi 2020
JT informerede om, at institutledelsen i forbindelse med Strategi 2020 er i
gang med at udforme en handleplan, som skal sendes til dekanen d. 5.
oktober. I instituttets handleplan har JT indsat mentorordningsprojektet (der
er et projekt i samarbejde med studenterhuset) samt kompetenceprojektet,
der skal tydeliggøre arbejdsmarkedsrelevante kompetencer for de
studerende og gøre dem bedre til at beskrive dem. JT tilføjede, at de to
førnævnte projekter er tilføjet i handleplanen som instituttets
implementerings- og indsatspunkter i 2019.
Uddannelsesevaluering af Dansk
JT orienterede om, at institutledelsen har afholdt det afsluttende møde med
prodekanen for uddannelse, Jens Erik Mogensen, angående
uddannelsesevalueringen af Dansk, og prodekanen vil gerne have en mere
detaljeret handleplan med delmål fra instituttet.
JT fortalte, at U&S har den opfattelse, at kandidatuddannelsen på Dansk er
omkostningstung, fordi der er meget valgfrihed på uddannelsen. JT
tilføjede, at han har understreget over for U&S, at det ikke er instituttets
opfattelse, at dette er tilfældet.

SIDE 4 AF 13

JT orienterede også om, at prodekanen på trods af SN's beslutning om det
modsatte, kræver, at Danskfagets didaktik gøres obligatorisk på den
gymnasierettede profil på den nye Dansk KA 2019-ordning.
TJJ tilføjede, at U&S ikke har sendt Dansk KA 2019-ordningen tilbage til
instituttet med kommentarer og ændringer endnu, og at denne ændring i
forhold til den indsendte version vil blive behandlet på næste SN-møde.
Ad 5) Nyt fra fagrådene
Fagrådet for Dansk
Der var ikke noget nyt fra fagrådet.
Fagrådet for Audiologopædi og Sprogpsykologi
IVØ fortalte, at de i fagrådet har drøftet nogle løsningsforslag på, at
studerende med afslaget fra dekanatet på at opretholde 7½ ECTS-kurser i de
kommende studieordninger for audiologopædi ikke længere ser ud til at få
mulighed for at tage 7,5 ECTS-fordybelseskurser, og de har diskuteret
muligheden for at lægge et fordybelseskursus sammen med praktik.
TJJ sagde, at det er en rigtig god idé, at fagrådet gør sig nogle tanker om
dette forud for det studieordningsarbejde, som går i gang til næste år, og
hvor de studerende perspektiv og forslag naturligvis vil indgå.
Derudover fortalte IVØ, at fagrådet er i gang med at planlægge en
specialefest samt to sociale arrangementer. De har også afholdt
semesterstartsmorgenmad med stor en stor tilslutning på 50 deltagere. IVØ
tilføjede, at det er dejligt, at folk støtter op om arrangementerne, og at det
virker som om, de nye studerende har haft en rigtig god studiestart.
IVØ nævnte, at samarbejdet mellem det sprogvidenskabelige fagråd og
fagrådet for Audiologopædi og Sprogpsykologi er blevet endnu bedre, og at
samarbejdet mellem uddannelserne på NorS generelt er blevet bedre år for
år.
IVØ fortalte, at fagrådet har talt om at få oprettet en foreningskonto og
spurgte, om det er nogle, der har erfaringer med det. LM tilføjede, at Malene
har været i kontakt med Maria Ansager fra studievejledningen angående
dette.
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Sprogvidenskabeligt fagråd
SP fortalte, at fagrådet har afholdt semesterstartsmøde og valgt det nye
formandskab. I forhold til fagrådets evaluering af sidste semester og
fagrådets handleplan er de blevet bedre til at engagere de nye studerende til
at komme godt i gang med studiet. Ideen om en lektiecafé er genopstået i
fagrådet, og de vil gerne lave en hen mod eksamensperioden til vinter, hvor
de ældre studerende kan stå til rådighed for de nye studerende.
SP fortalte, at fagrådet har arbejdet med at bekæmpe plastikspild, og at de
nu er blevet bæredygtige, idet de i stedet for engangsservice har indkøbt
plastikservice, der kan genbruges.
SP fortalte, at fagrådet har talt om, at de skal finde en måde at blive
forbundet med studerende fra It & Cognition, når de fremover skal have en
fælles repræsentant i SN.
SP forklarede, at det har været en hård overgang for de studerende med
indførelsen af de nye specialefrister.
Derudover nævnte SP, at det kan være en udfordring, at kurserne
Lingvistiske teorier og Lingvistiske metoder er slået sammen til et kursus
Lingvistisk teori og metode i den nye BA 2019-ordning, da det er to meget
forskellige områder, der bliver samlet til ét.
EEP forklarede, at sammenlægningen af 7,5 ECTS-kurserne har været
tvungen, men at det måske er muligt at temasætte det på en måde, hvor
kurset Lingvistisk teori og metode behandler to forskellige emner, og
studerende går til eksamen i flere dele til én samlet eksamen. SP erklærede
sig enig i, at det er en god idé at tænke kurset og eksamen i Lingvistisk teori
og metode som todelt.
SP sagde til sidst, at de nye studerende har haft en rigtig god studiestart og
modtagelse på studiet, og at fagrådet gerne vil sige tak for et godt
samarbejde til studievejledningen.
Ad 6) Nyt fra studievejledningen
LM fortalte, at studievejledningen nu består af tre AC-vejledere, og at den
sidste studenterstudievejler stoppede i slutningen af august, og
studievejledningen har derfor arbejdet på at etablere en ny struktur og
arbejdsfordeling.
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Derudover fortalte LM, at vejledningen har haft travlt med studiestarten, og
at det er dejligt at høre fra fagrådene, at de studerende har haft en god
studiestart. LM takkede IVØ for et godt samarbejde med KA-studiestarten.
LM fortalte, at Anne-Marie Videbæk er i gang med en evaluering af
studievejledningen, hvor hun har et samarbejde med Jacob Thøgersen fra
Sprogpsykologi og et hold af hans studerende, og Maria Ansager har
udviklet nye materialer og en ny form på de obligatoriske studieteknikoplæg
for nye studerende, og vejledningen holder studieteknikoplæg i indeværende
uge på Dansk, Lingvistik og Audiologopædi.
LM sagde til slut, at der er kommet gode tilbagemeldinger fra studerende på
det første speciale kick-off-arrangement for specialeskrivere, som LM
afholdt sammen med en psykolog fra Studenterrådgivningen i slutningen af
juni. LM tilføjede, at hun har haft fokus på, at der ikke var et stort overlap
mellem kick-off-arrangementet og specialeseminaret, og de studerende har i
deres evaluering af kick-off-arrangementet meldt tilbage, at de ikke mener,
at der er et stort overlap mellem de to arrangementer.
Ad 7) Drøftelse og godkendelse: Opsamling slutevaluering F18
TJJ gennemgik rapporten og fremhævede, at slutevalueringen også denne
gang viser, at der generelt er stort tilfredshed med kurserne på NorS. Som
det fremgår af beskrivelsen under C-kurserne, er der dog også kurser, som
er blevet meget dårligt evalueret. Institutledelsen er blevet gjort opmærksom
på, hvilke kurser det drejer sig om, og vil tage hånd om dette i det omfang
problemerne ser ud til at skyldes individuelle underviseres adfærd eller
kompetencer.
SS sagde, at evalueringen er et flot stykke arbejde og foreslog at indarbejde
positive citater fra studerende i evalueringsrapporterne fremover for at gøre
sproget mere levende. SS tilføjede, at det er en krævende genre, når man
arbejder med følsomme data.
EEP tilføjede, at evalueringsrapporten har en enorm genkendelsesværdi for
undervisere, og at opremsningsformen i rapporten virker godt. EEP var enig
i, at man som underviser bliver inspireret af positive fremhævelser i teksten.
SP fortalte, at de negative kommentarer i kursusevalueringerne ikke er tit
forekomne, og at der overvejende er positive kommentarer i
kursusevalueringerne.
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EEP foreslog, at undervisningsevalueringen kunne tages op som et tema på
et frokostmøde. JT foreslog, at man kunne sende en mail til mailinglisterne
med evalueringsrapportens sammenfatninger, så der er en mere direkte form
for tilbagemelding til underviserne, herunder oplysningen om, at den enkelte
underviser kan tage kontakt til Anne Hastrup, hvis de vil vide, hvor deres
kursus ligger på skalaen (A, B eller C).
SS bakkede op om JT’s idé og tilføjede, at hele arbejdet med
evalueringsrapporten vil give positiv mening for organisationen og for den
enkelte medarbejder, og at der vil være et incitament til at tage rapportens
resultater til efterretning, hvis rapportens sammenfatninger bliver mere
synlige for den enkelte medarbejder.
I forhold til svarprocenten fortalte TJJ, at den samlede svarprocent er faldet
til 45% (i de to forudgående semestre lå den på 50 % og 56 %), mens
svarprocenten på det projektorienterede forløb er helt nede på 9 %, hvorfor
det bør overvejes, om projektorienterede forløb fremover skal evalueres på
samme måde som BA-projekter og specialer. TJJ sagde desuden, at der er
en meget positiv evaluering af BA-projekterne og specialerne i
evalueringsrapporten samt konkrete forslag til, hvordan og hvornår
specialeseminarerne bør afholdes.
JT fortalte, at HUM netop har indkøbt et nyt kursusevalueringssystem fra
Arcanic, og at udmeldingen fra U&S er, at det forventes, at systemet kan
tages i brug allerede i dette efterår. TJJ tilføjede, at det nye
kursusevalueringssystem tages op på næste SN-møde, hvis der er kommet
nærmere information om implementeringen af systemet.
SP spurgte, hvordan de studerende, der har evalueret på de
projektorienterede forløb i foråret, har tilgået evalueringsspørgsmålene. TJJ
forklarede, at de studerende får tilsendt evalueringsspørgsmålene via det/de
Absalongrupperum, de er tilknyttet. TJJ tilføjede, at der muligvis kommer
en smartere måde at gøre det på med indførelsen af det nye
kursusevalueringssystem.
TJJ efterlyste tilføjelser til Pædagogisk kompetenceudvikling (s. 6 i
undervisningsevalueringsrapporten), hvor SN kan angive eventuelle
initiativer og tanker vedrørende pædagogisk kompetenceudvikling, som
undervisningsevalueringen har givet anledning til.
SN diskuterede muligheden for at tage kursusevalueringen op som tema til
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et frokostmøde. JT indvendte, at kollegial sparring er givende, men at det
måske er svært at nå i dybden med vidensdeling på et frokostmøde, og at det
er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke kun er undervisere, der
deltager til frokostmøderne. TJJ erklærede sig enig i, at det måske er bedre
at tænke formidling af indholdet af kursusevalueringen samt vidensdeling i
mindre grupper. JA sagde, at det ikke nødvendigvis behøver at være i
faggrupper, da vidensdeling også kan fungere på tværs af faggrupper. JA
foreslog, at man kunne overveje at holde et særskilt frokostmøde for
undervisere, hvor kursusevalueringen tages op. EEP tilføjede, at JT tidligere
har arrangeret nogle TEACH-kurser, der var rigtig gode. Flere af SNmedlemmerne tilsluttede sig ideen om at få TEACH ind over eventuelt
gruppearbejde og vidensdeling i forbindelse med kursusevalueringens
resultater.
TJJ rundede af og sagde, at han går videre med følgende temaer og
tilføjelser til Pædagogisk kompetenceudvikling:
• Peer feedback
• Formidling af kursusevalueringens resultater
TJJ tilføjede, at det er oplagt at få en person udefra (fx fra TEACH) til at
komme og tale om nogle af de temaer, som de studerende påpeger i
kursusevalueringen. JT foreslog i forlængelse heraf, at man kan lave et
arrangement for undervisere, hvor man i grupper drøfter nogle af
evalueringsresultaterne. EEP tilføjede, at det måske er en god idé at afvente
det nye kursusevalueringssystem, men at gruppearbejde er en rigtig god idé
at gå videre med, så man som underviser kan lære nogle nye redskaber på
baggrund af evalueringsrapportens resultater.
SP sagde, at han synes, at de studerendes forberedelsestid forud for
undervisningen er overraskende lav. De studerende har i evalueringerne
angivet, at de gennemsnitligt bruger 1,5 time (og mindre) per
undervisningstime. SP foreslog, at man kunne overveje at sætte fokus på
studerendes forberedelsestid fremover.
EEP forklarede, at underviserne har været enormt fokuserede på de
studerendes forberedelsestid, og at underviserne blandt andet har udarbejdet
forslag til ugeskemaer til de studerende.
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SBN tilføjede, at det måske kunne være et område, man kunne bede
TEACH om hjælp til, da det, inden for de rammer underviserne har nu, er
svært at få tid til at tage forberedelsestid ordentligt op med de studerende.
TJJ udtrykte enighed i at mange studerende bruger for lidt tid på
forberedelse og bemærkede, at en del problemet også må være, at mange
studerende oplever, at de kan klare sig til eksamen med en lav grad af
forberedelse i løbet af semesteret. EEP tilføjede, at hun har oplevet, at
studerende fortæller, at det stresser dem, når underviserne tager
forberedelsestid op som tema med dem. LM forklarede, at studerende også
oplever stress på grund af andre elementer i deres hverdag, eksempelvis at
de skal have et studierelevant arbejde.
SN rundede diskussionen af, og evalueringsrapporten blev godkendt af SN.
AH fik ros for at have udarbejdet en god og velskrevet evalueringsrapport.
Ad 8) Godkendelse: Pensumbestemmelser 2018-ordninger
Sprogpsykologi
TJJ spurgte til SN’s holdninger til i visse fag at indføre et obligatorisk fælles
holdpensum, der fastsættes af eksaminator, ved bundne skriftlige
prøveformer. SN erklærede sig enige i, at fælles holdpensum er en god idé i
forbindelse med bundne prøveformer, da individuelle pensa i mange tilfælde
vil kræve, at der udarbejdes individuelle eksamensspørgsmål, hvilket er
meget ressourcekrævende, og at det ved nogle fag giver bedst mening at
lade dette fastsætte af underviseren uden mulighed for at enkelte studerende
kan opgive eget pensum. SBC uddybede, at de på Sprogpsykologi har stræbt
efter, at de studerende i vidt omfang selv kan bestemme deres pensum, men
at det er for svært at håndtere, hvis der ikke er et obligatorisk holdpensum
ved bundne hjemmeopgaver.
TJJ sammenfattede, at SN er enige om, at det for visse fag med bundne
prøveformer er en god idé, at det i pensumbestemmelserne fastlægges, at et
holdpensum sammensat af eksaminator er obligatorisk.
JA tilføjede, at det også er en mulighed at tilbyde et fælles grundpensum for
de studerende, hvor dele af det kan skiftes ud efter aftale med eksaminator,
så der er lidt variationer i forhold til de enkelte studerendes opgaver. TJJ
svarede, at man for fag, hvor man mener, at dette skal være en mulighed,
evt. kan holde fast i den nuværende formulering i pensumbestemmelserne,
hvor eksaminanden opgiver et pensum, som dog altid skal godkendes af
eksaminator. Med denne formulering er det altid muligt, at eksaminator
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foreslår et holdpensum, som det dog vil være frivilligt for den enkelte
studerende at tilslutte sig.
SP spurgte, hvad der sker, hvis en studerende uploader et pensum, som ikke
kan godkendes af eksaminator. JT svarede, at den studerende i et sådant
tilfælde skal uploade et nyt pensum, som skal godkendes af eksaminator, da
den studerende ikke kan gå til eksamen, hvis pensum ikke er godkendt.
EEP undrede sig over formuleringen ”Litteraturliste erstatter pensum” i
bilaget (Pensumbestemmelser for SPS KA og SPS BATV 2018) og foreslog,
at man i stedet for erstatter skriver udgør. TJJ erklærede sig enig i, at
formuleringen er upræcis, og at der skal anvendes en formulering som
tydeliggør, at pensum ikke skal afleveres på forhånd, men blot fremgå af
litteraturlisten.
Med denne ændring godkendte SN det forelagte forslag til
pensumbestemmelser.
Ad 9) Drøftelse studienævnsvalget 2018
TJJ fortalte, at fristen for indstilling af kandidater til studienævnsvalget
2018 er d. 30. oktober 2018. Instituttet er ved at fremskaffe
repræsentationslister til de nye repræsentationsområder efter fusionen
mellem INSS og NFI:
•
•
•

Audiologopædi og sprogpsykologi (1+1)
Dansk (inkl. kønsstudier) (3+3)
Lingvistik, indoeuropæisk, finsk, it og kognition (1+1)

TJJ tilføjede, at der er et elektronisk opstillingsvalgsystem denne gang, som
der er linket til i den udsendte dagsorden for dette SN-møde.
TJJ informerede om, at han indkalder til et opstillingsmøde på
danskområdet i oktober.
JKK informerede om, at de i fagrådet for dansk har møde i næste uge, hvor
de vil forberede sig til studienævnsvalget.
EEP informerede om, at hun indkalder It & Cognition og
Lingvistik/Indoeuropæisk.
Ad 10) Nye retningslinjer for dispensation til forlænget tid ved eksamen
Retningslinjerne var udsendt som bilag inden mødet.
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TJJ orienterede om, at U&S har udformet og udsendt et nyt sagsnotat om
dispensationer i forbindelse med forskellige former for
funktionsnedsættelser. TJJ fortalte, at der ikke er meget nyt i notatet i
forhold til det tidligere notat om det samme, og at de svarer til den hidtidige
praksis på NorS, bortset fra, at de meget restriktive kriterier for, hvornår der
skal gives forlænget tid til eksamen ved andet modersmål end dansk, er
fjernet i det nye sagsnotat. TJJ har været i kontakt med jurist Jette Lauridsen
fra U&S vedrørende dette. Hun understreger, at det er studienævnets
kompetence at skønne i sådanne tilfælde, men anbefaler, at der gives 25 %
forlængelse til de studerende med andet modersmål end dansk, der ansøger
om forlænget tid, allerede fra første eksamensforsøg og på BA- såvel som
KA-niveau, dog ikke ved specialet. TJJ tilføjede, at der i sagsnotatet ikke
fremgår retningslinjer for, hvordan SN skal efterspørge dokumentation, eller
hvordan SN vurderer de studerendes danskkundskaber.
TJJ efterspurgte SN’s holdninger til sagsnotatet, herunder om SN har nogle
bud på, hvordan der kan tages stilling til, om studerende er
funktionsnedsatte på baggrund af andet modersmål end dansk. TJJ tilføjede,
at der er risiko for, at en gruppe studerende bliver overkompenseret i forhold
til andre studerende, specielt studerende, der blot har én forælder med andet
modersmål end dansk, og i det hele taget studerende med anden etnisk
baggrund end dansk men som er født og opvokset i Danmark.
JA spurgte ind til, hvordan studerende, der har både har en
funktionsnedsættelse og et andet modersmål end dansk, bliver kompenseret
i forhold til tidsforlængelser ved eksamen. TJJ svarerede til dette, at der
altid skal gives forlængelse efter et skøn af, hvor meget der skal til, for at
sidestille den studerende med andre studerende, og at der således godt kan
gives mere end 25 % forlængelse i sådanne tilfælde. JA opfordrede
derudover U&S til at henvende sig til CIP (Center for Internationalisering
og Parallelsproglighed) for at undersøge og få viden om de forskellige
studentergrupper og sproglige niveauer, der hører under kategorien dansk
som andetsprog. JA tilføjede, at størstedelen af vores studerende opfylder
adgangskravene, hvilket indebærer, at de har dansk på gymnasialt A-niveau,
hvilket er et meget højt niveau, hvorfor man kunne forvente at disse
studerende ikke har behov for forlænget tid. Andre studerende har aflagt
studieprøven, og disse studerende kunne måske ligeledes forventes at have
tilstrækkelige danskkundskaber til at være ligestillede med studerende med
dansk som modersmål, der jo også udgør en meget blandet gruppe i forhold
til beherskelse af skriftlig dansk. JA tilføjede, at det er væsentligt, at der i
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notatet bliver beskrevet og defineret, hvad det vil sige ikke at have dansk
som modersmål.
EEP tilføjede, at instituttet jo også har udenlandske studerende, der ikke har
en dansk studentereksamen. JA svarede, at det selvfølelig ville give mening
med forlænget tid til eksamen i de tilfælde.
CN tilføjede, at princippet i tidsforlængelser ved andet modersmål også kan
gælde for studerende på It & Cognition, da mange af deres studerende
skriver på engelsk og har et andet modersmål. TJJ bemærkede til dette, at
det formentlig ikke er tilfældet, eftersom den pågældende paragraf i
eksamensbekendtgørelsen (§7) alene nævner studerende med andet
modersmål en dansk, og at engelsksprogede uddannelser i Danmark ikke
kan forudsætte, at de studerende har engelsk som modersmål, hvorfor der
allerede må forventes at være taget højde for dette i tidsafgrænsningen af
prøver.
CN tilføjede, at det ved en 10-dages eksamen ikke giver lige så meget
mening med forlænget tid som ved en 4-timers eksamen.
SP spurgte ind til formuleringen på side 5 i notatet: ”Det bemærkes, at der i
regi af SAK-jura er enighed om, at studienævnet på en given uddannelse
ikke kan træffe afgørelse om særlige vilkår for prøver, der er knyttet til
tilvalg, der tages på et andet fakultet samt for tværfakultære uddannelser.”,
idet han undrede sig over, at der står ”tværfakultære uddannelser”. TJJ
medgav, at han også har studset over formuleringen, men at den må referere
til, at SN ikke kan give dispensationer til prøver, som andre institutter og
fakulteter afholder, eksempelvis som på It & Cognition, hvor nogle af
prøverne afholdes på DIKU.
SN besluttede, at TJJ skal tage kontakt til U&S igen vedrørende spørgsmålet
om ekstra tid til studerende med andet modersmål i dansk.
Ad 11) Eventuelt
LM nævnte over for fagrådene, at hun er i gang med at planlægge
virksomheds/organisationsbesøg for studerende, og hvis fagrådene har nogle
gode forslag og inputs, må de meget gerne tage kontakt til LM.
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