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Studienævnsmøde, januar 2013 

 

Til stede:  

1. Unni From, André Wang Hansen, Pia Rasmussen, Jody W. 

Pennington, Sven E. Halse, Claus Bossen, Inger Schoonderbeek 

Hansen, Peter Bagger, Tinus Elsig, Marie Søndergaard, Mads 

Led Behrend, Jeanette Hamer, Nikoline Bach, Stine Ingemann 

Thomsen, Ken Henriksen (observatør), Hanne Johansen 

(observatør), Kasper Lie (SN-sekretær), Charlotte Kristensen 

(INVE), Kirstine (stud repræsentant fra Retorik)  

 

Fraværende: [Navn(e)] 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 

2. Specialeaktiviteter på IÆK 

3. Studieordningsændringer 

4. Godkendelse af HUM-fag og godkendelse af ny 

profilfagsstruktur 

5. Aftagerpaneler 

6. Mødeplan F2013 

7. UFU’erne 

8. Orientering 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 

 

Rettelser til tidligere referater: 

 

December 12.12.12:  

Punkt 8: Deltagelseskrav til ekskursion: Der skal ikke laves en generel regel, men 

afgøres fra sag til sag. 

Slet: Det bør desuden tilstræbes… (og resten af sætningen). 

Punkt 9: Til fremtidigt SN-møde. Der skal diskuteres svind fra BA til KA 

punkt 2: Succesraten – Narratologi  

 

2. Specialeaktiviteter på IÆK 

Skal nævnet have mere fokus på de tiltag der foregår i de faglige miljøer, er der brug 

for mere? 

Hvilke specialetiltag bliver de studerende tilbudt fra de forskellige fagligheder?  



 

 

    

Side 2/5 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

 

 

 CUDIM levere et supplement til tiltag der tilbydes af de faglige miljøer. 

 Medievidenskab: Det gamle IMV har fastholdt et halvårligt seminar. Fokus på 

skeriveproces og vejledning. Oplæg om valg af vejleder.  

 Engelsk: Fælles oplæg med Tysk og Romansk, drevet af ph.d.-studerende. Der 

er dog ikke planlagt noget i øjeblikket. Det er uddelegeret til Bibliotekerne og 

CUDIM.  

 Tysk: Det gamle sprogfagsmiljø vil tage udgangspunkt i INVE/CUDIM’s 

tilbud og kan måske suppleres af fagligt indhold fra Tysk. 

 De æstetiske fag på Kasernen: Specialekreds har været rammen om alle tiltag. 

Specialekredsen er afskaffet da de studerende bliver tilbudt andre 

specialetiltag, eks. CUDIM.  

 Litteraturhistorie: Ønsker at lave et specialeseminar der lapper hullerne i 

INVE/CUDIM’s tilbud. 

  Nordisk: Afholder specialereception. 

 

De studerende er ikke tilfredse med INVE/CUDIM’s tilbud. Der ønskes et mere 

fagorienteret rum hvori man kan sparre med studerende fra eget fag.  

Der ønskes en afklaring af, hvordan de mere konkrete fagspecifikke tilbud kan blive 

tilgodeset i den generelle specialevejledning og der bør skabes et overblik således 

studerende ved hvilke tiltag der findes i forbindelse med netop deres 

specialeskrivning. 

 

INVE: Vejledningen vil gerne have input til udviklingen af specialevejledningen.  

Ideen bag INVE’s specialevejledning er, at INVE/CUDIM tager sig af de brede tiltag, 

men der skal samtidig være fagspecifikke elementer. Bibliotekerne vil gerne lave de 

fagspecifikke tiltag. 

Specialekredsen på de æstetiske fag blev evalueret og denne evaluering er overdraget 

til INVE. 

 

Formanden tager kontakt med INVE og afklare forholdet mellem fagspecifik og 

generel vejledning. Der skal tages en diskussion i UFU’erne for at afklare hvad der 

ønskes og hvad der de specialestuderendes behov. 

 

Jody tager kontakt til Søren hos Bibliotekerne. 

 

 

3. Studieordningsændringer 

En plan der gør det muligt, at behandle alle studieordningsændringer på et enkelt 

møde: 

 

 Overblik over antallet af ændringer 

 Spejling, ændringsforslagene fordeles blandt nævnets VIP-medlemmer 

således alle ikke skal læse alt 
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Nævnets medlemmer bedes benytte det udsendte skema til indberetning af 

studieordningsændringer. Heri kan rubrikken Begrundelse bruges til at skrive en kort 

præambel der kort gør rede for ændringerne, et resume i begyndelsen af ændringen. 

Man bedes ligeledes anføre hvis der er tale om principielle ændringer.  

Der skal endnu et element i skemaet, et resume. 

 

Informationsvidenskab får lov til at udsætte indberetningen til nævnet af en ny linje. 

 

På Februarmødet skal nævnet diskutere det faglige indhold, det juridiske tjekkes 

efterfølgende af SNUK. 

 

4. Godkendelse af HUM-fag og godkendelse af ny profilfagsstruktur 

HUM-fag: 

Listen over HUM-fag fra IÆK fremlægges på mødet. Uddannelsesudvalget har 

besluttet, at listens kurser udbydes på baggrund af de opstillede kriterier. 

Studielederen gør det klart, at dette som udgangspunkt er et orienteringspunkt, men 

der kan evt. laves enkelte ændringer i HUM-fagssammensætningen. 

UU har givet lov til at udvide IÆK’s udbud med fire kurser. Meget populære kurser, 

eks. Filmkultur, bliver ikke dubleret. Derved bliver det muligt at få flere kurser med i 

HUM-fagspuljen. 

 

Det har endnu ikke været muligt at indhente alle evalueringer af HUM-fagene. 

Fremadrettet skal disse evalueringer være en del af beslutningsgrundlaget for 

fremtidige HUM-fag. 

 

De HUM-fag der udbydes som Summer University er ikke med på listen over HUM-

fag for E2013. 

 

Nævnet påpeger, at fagligheden i HUM-fagene kan forstyrre progressionsudviklingen 

for de forskellige uddannelser. Men HUM-fag er HUM-fag og rummer netop derfor 

ikke en fag-faglighed. 

 

Nævnets medlemmer påpeger en række fejl i listen over HUM-fagsudbud: 

Kursus 8: Engelsk og ikke Tysk/romansk 

Kursus 14: Anders Albrechtsen er underviser 

Kursus 22: Iben Have er lektor og ikke ekstern lektor 

 

Nævnet tiltræder herefter forslaget til HUM-fag for F2013. 

 

Profilfag: 

Lars Kiel Bertelsens forslag til revision af profilfagsstrukturen.  Der ønskes en 

studienævnsforankring af de enkelte profiler. Uden forankring har der bl.a. været 

svært at rekruttere undervisere til profilfagskurserne. 
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Studienævnsforankringen betyder, at nævnet får ansvaret for de konstituerende og 

obligatoriske 20 ECTS-kurser på de profiler som knyttes til nævnet. For IÆK’s 

studienævn gælder det Underviserprofilen, Kommunikationsprofilen samt 

Journalistisk formidling (Tillægsuddannelsens i journalistisk formidling for 

kandidatstuderende). Med forankringen i SN kommer der et fagligt ansvar for 

profilerne.  

 

De obligatoriske 20 ECTS-kurser giver en faglig forankring der kan sikre kursernes 

erhvervsrettethed og praksisdimension. Det bliver ligeledes lettere, at indføre mere 

rammesat undervisning m.m. 

 

Kommunikationsprofilen vil få flere 20-ECTS-rammer.  

 

Underviserprofilen fortsætter efter nuværende struktur i F2013 (10+10+10). 

Nævnets repræsentanter fra gymnasierettede uddannelser forslår, at 

Underviserprofilen evt. kan opbygges efter 20/10-modellen hvor gymnasiepraktikken 

integreres i et obligatorisk og konstituerende 20 ECTS-profilfag, men denne ide er 

ikke færdigdiskuteret. 

 

Der rejses kritik af profilfagene. Der ønskes i stedet en øget kernefaglighed. 

Studielederen sætter et økonomisk perspektiv på profilfagene. Enkelte uddannelser 

er ikke økonomisk bæredygtige i sig selv, men ved at pulje studerende i eks. profilfag 

kan problemet afhjælpes.   

Lars Kiel Bertelsens forslag til ny profilfagsstruktur åbner samtidig for mulighed for 

de 10 ECTS profilvalgfagskurser kan ligge tættere på de enkelte fagligheder. 

Dermed gives der mulighed for, at eks. sprogfagenes sprogfaglighed kan integreres i 

profilfagene via de 10 ECTS valgfag. 

 

Der rejses en bekymring for, at nævnet ikke ville kunne byde ind på profiler der er 

forankret under Studienævnet for Kultur og Samfund.  

Der er endnu ikke en afklaring på dette spørgsmål. Svaret er afhængigt af hvilken 

status de valgfrie profilfag har i forhold til de enkelte profiler. Er de valgfrie profilfag 

direkte tilknyttet de enkelte profiler eller er der tale om en form for 

profilvalgfagspulje hvor de 10 ECTS-profilvalgfag kan vælges af alle på tværs af 

profilerne. 

 

Nævnet henstiller til, at de fremtidige profilfag ikke begynder senere end 

efterårsferien således der ikke er kurser der alene afvikles i november og december. 

 

Forslaget lægges i skriftlig høring til 1. februar. 
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5. Aftagerpaneler 

UFU’en for Medievidenskab skal bruge aftagerpanelerne fra brutto-listen. 

Uddannelseslederne inviteres til møde med aftagerpanelet. 

 

 

6. Mødeplan F2013 

Mødet d. 17. april skal holdes på Kasernen. 

Mødeplanen godkendes af SN. 

 

 

7. UFU’erne 

Nordisk har en række indmeldinger til Studienævnet. Disse bliver taget op til de 

kommende Studienævnsmøder sammen med andre forslag fra UFU’erne.  

 

8. Orientering 

Evalueringerne indsendes til Hanne Johansen inden d. 1. februar. 

 

SMU-evalueringer skal på til næste studienævnsmøde. 

 

Afrapportering i forbindelse med 13/14-timers uger skal behandles på et tidspunkt i 

løbet af foråret. Jody indsamler forslag. 

 

Nordisk forlags til input fra UFU’en skal på i februarmødet i SN. 

 

Forslag af evaluering af Syllabus til næste SN-møde. 

Der er en kraftig kritik af Syllabus – de studerende kan endnu ikke se deres skemaer. 

 

 

 

 

 

 


