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REFERAT

Carsten Sestoft

1. Dagsorden og referat blev godkendt.
2. orientering
a) fra studieleder
a1) Studieleder Liselotte Malmgart takkede de afgående studenterstudienævnsmedlemmer og bød de nye velkommen med ønsket om at holde et møde med alle studentermedlemmer af UFUerne sammen med institutleder. Til det formål bedes studienævnets nye studentermedlemmer sende navn og mailadresse på studentermedlemmer i deres UFU til studieleder mhp. på en mødeindkaldelse.
a2) Status på undervisningsplanlægning: Første version af skemaet for F13 var klar
11. januar (nogle uddannelsesledere var uenige). Dekanatets endelige Retningslinjer
for undervisningsplanlægning blev uddelt og gav anledning til forskellige diskussioner.
a3) Instituttets aftagerpanel er godkendt af rektor og holder første møde 27. februar.
a4) Budget for rusintro: INVES forslag er under godkendelse, og derefter kan UFUerne ansætte cheftutorer.
b) Studienævnets aktivitetskontoudvalg
Udvalget orienterede om svarene på de ansøgninger, som var indkommet til første
frist 15. december 2012.
3. Eventuelle personsager
En dispensation til et 5. eksamensforsøg blev givet ud fra en vurdering af sagens konkrete omstændigheder.
4. Studium generale
I forlængelse af studium generale-udvalgets arbejde og diskussioner i UFUerne fremlagde de enkelte uddannelsesledere forholdene omkring studium generale på deres
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fag. Samlet set er tilfredsheden med studium generale størst, hvor forløbet er mest integreret i fagligheden som netop fagets videnskabsteori. Tilsvarende er der behov for
ændringer eller justeringer de steder, hvor forløbet har været fælles for flere fag, især
hvis de fagligt er langt fra hinanden. En undtagelse er dog arkæologierne på Moesgård og antropologi, som fortsat er glade for at have forløbet sammen, så længe det
stadig har fagspecifikke dele.
Det blev besluttet, at studium generale-udvalget kan nedlægges, da faget ikke synes at
have yderligere samarbejdspotentialer.
Eventuelle studieordningsændringer til studium generale indsendes til sekretæren
mhp. godkendelse på næste studienævnsmøde (som er sidste chance i denne runde af
studieordningsændringer).
5. Studienævnets stillingtagen til foreslåede studieordningsændringer
Udover de allerede udsendte bilag blev et papir med sammenfatning af ændringerne i
Master i sundhedsantropologi uddelt. Alle studieordningsændringer blev vedtaget,
idet det generelle forslag om ændring af formen på porteføljespecialet dog er op til
den enkelte UFU at beslutte.
6. Studienævnets diskussion af retningslinjer for undervisningsdeltagelse som eksamensform og som forudsætning for eksamen samt porteføljeopgaver
Diskussionen blev udsat pga. tidsnød, men man er velkommen til at udforme eventuelle ændringer i studieordninger angående de nævnte eksamensformer i overensstemmelse med notatet.
7. Godkendelse af HUM-fagsudbud
Studieleder uddelte et papir med to yderligere forslag fra områdestudier Europa til
HUMfag. Studienævnet godkendte dem begge.
8. Godkendelse af overordnet struktur for profilfag
Studienævnet tiltrådte indstillingen fra uddannelsesudvalget Arts:
 at profilfag generelt har en fast struktur, så de består af et 20 ECTS obligatorisk
fag og et eller flere valgfag på hver 10 ECTS;
 at IKS-studienævnet tager ansvaret for profilrammerne Kulturformidling, Organisation og Entrepreneurskab, samt Undersøgelsesdesign /konsulent.
Der er nedsat en arbejdsgruppe for profilrammen undersøgelsesdesign, som skal give
den form og indhold.
9. Skriveperiodens varighed for specialer med mundtligt forsvar
Ingen anfægtede det synspunkt, at hver enkelt fag selv kunne afgøre, om det mundtlige forsvar ved specialer lå indenfor eller udenfor specialekontraktens 6 måneder.
10. Eventuelt
Der var ikke noget til punktet.
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