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Ad 1) Besøg af KA-optag. 

På dette punkt deltog Nikolaj Andreasen og Hedvig Gyde Thomsen fra 

FAK. Hedvig Gyde Thomsen præsenterede sig selv – hun er den nye leder 

for ÅU, KA-optag, det internationale team og juristerne. 

Nikolaj Andreasen fortalte kort om processen for dette års KA-optag.  

Der er deadline den 1. marts, og deadlinen er således er rykket en måned – 

tidligere var deadlinen den 1. april. Der er skudt en informationskampagne i 

værk, der informerer om deadline for KA-optag. 

Retskravsbachelorer, der ikke søger i tide, må vente til næste år. 

BFW spurgte, hvad der sker med de studerende, der tror, at fristen er den 1. 

april? Nikolaj Andreasen mente, at informationskampagnen burde nå bredt 

ud til alle og alle studerende modtager også en studiebesked. BFW foreslog, 

at vi også sendte deadlinen ud på vores maillister og på Facebook. 

 

Ved manglende bilag til ansøgningen, vil de blive efterlyst – modtages de 

ikke, sendes ansøgningen som den er. 

 

Faglig vurderinger, der skal foretages af fagene, sendes op den 9. april, og 

fagene skal svare senest den 24. april. Hvis tidsperioden passer dårligt, kan 

vi sammen med KA-optag finde et tidspunkt, der passer bedre. 

 

Anden runde af KA-optaget løber fra den 1.-15. juni, hvis der er ledige 

pladser på uddannelsen. Der vil eventuelt blive oprettet ventelister, men 

seneste optag vil være den 15. august. 

 

Der vil være tre info arrangementer om KA-optag i løbet af februar. Datoer 

og emner ligger på studiesiderne. 

 

 

Ad 2) Godkendelse af dagsordenen. 

  Dagordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Ad 3) Godkendelse af referatet fra SN-mødet 20. december 2017. 

(Vedhæftet) 

  Referatet blev godkendt med enkelte rettelser. 

 

 



 

SIDE 3 AF 6 Ad 4) Meddelelser. 

SM orienterede om den kommende Specialefejring, som afholdes den 2. 

februar kl. 15-16. Vi skal nok ikke regne med helt så stort fremmøde, som 

til sommerterminen, da langt de fleste skriver Speciale i løbet af foråret.   

 

LS informerede om, at han netop havde afholdt KA-intromøde for 

forårsstartene, og det var gået godt. 

 

LKR orienterede, at pga. den ændrede deadline for KA-optaget, skal 

studiestarterne have info omkring efterårets studiestartarrangementer og 

eventuelle lokalebehov senest den 7. marts. 

 

SM berettede, at TEACH kommer og laver en workshop om 

undervisningsportfolio den 28/2 kl. 12-13 i frokoststuen. Herudover foreslår 

SM og TEACH en workshop om studiegrupper og aktivering af de 

studerende – særligt de førsteårsstuderende, og den kunne eventuelt ligge i 

begyndelsen af maj. Vi kunne i den forbindelse godt bruge gode ideer fra 

VIP’erne, så SM opfordrer fagene til at høre kolleger ad, om de har forslag 

til dette. 

 

SM og SI orienterede om, at Historie i forbindelse med justeringer i 

kandidatordningen, var blevet spurgt om specialelængden i den forbindelse 

skulle reduceres. SI havde vendt spørgsmålet med faggruppen, og det var et 

rungende nej til kortere specialer. LKR supplerede med, at de studerende i 

fagrådet var enige med faggruppen. 

RC spurgte, hvorfor specialer skulle være af kortere omfang? SM foklarede, 

at med de nye specialefrister, skal studerende allerede påbegynde specialet i 

slutningen af tredje semester, og FAK mener, at det kan afhjælpes ved at 

gøre specialerne kortere. 

SM mener, at FAK må vente med de kortere specialer, til ændringen rent 

faktisk træder i kraft. På Etnologi kan faggruppen dog godt se det fornuftige 

i kortere omfang, idet der også er skåret i vejledningstiden. 

SI påpegede, at der er mange forandringer lige nu omkring krav og ændrede 

specialefrister, og vi skal påpege, at det ikke fungerer med lappeløsninger. 

 

LS spurgte, hvornår det kortere omfang af specialerne træder i kraft? SM 

orienterede om, at der ikke er en fast deadline, men når nye KA-

studieordninger træder i kraft, vil det kortere omfang være gældende. 

Justeringer og ændringer af nuværende studieordninger medfører ikke 

automatisk at omfanget af specialerne ændres – i disse tilfælde høres 

Studienævnene. 

 

 



 

SIDE 4 AF 6 BFW orienterede om, at administrationen er begyndt at registrere 

sygemeldinger og ToRS er med på ideen, så vi kan udarbejde statistikker 

over antallet af sygemeldinger og dispensationer. 

 

SI orienterede om, at han har modtaget en mail fra Morten Raahauge 

omkring kurset i foråret, og SI overlader det til LS & SM at fortsætte 

planlægningen af kurset. 

 

LKR spurgte til aftagerpanelmødet torsdag den 1. marts? SM adviserer 

aftagerpanelet, og vi tager det op på næste møde. 

 

Ad 5) Behandling af BA- og KA-studiestartsevalueringer. 

(Vedhæftet) 

SI spurgte om evalueringerne giver anledning til kommentarer? 

LKR undrer sig over at studiestartsevalueringen ligger i november, da 

semestret næsten er slut og studiestarten ligger langt tilbage.  

Måske kan det deles op til umiddelbart efter studiestart. Og efterfølgende en 

mere helhedsorienteret evaluering sidst på semestret.  

HH tvivler på at flere evalueringerer giver bedre svarprocent. LKR mener, 

at hvis man ønsker at højne svarprocenten på studiestarten, bliver man nødt 

til at evaluere tættere på studiestarten.  

SM konkluderede, at de studerende synes, at studiet og studiestarten 

fungerer, og hun mener, at evalueringerne giver mening, fordi studienævnet 

får brugbare oplysninger. 

LKR påpegede, at Åbent Hus virker – flere studerende, har været til Åbent 

Hus og er der blevet afklaret omkring, hvilket studie, de skal søge ind på. 

 

Ad 6) Nedsættelse af kvote 2-udvalg.  

Den 8. juni er der kvote 2-dag og følgende deltager: 

 

SM, JF, BFW, LKR, SR (tentativt), SI, HH, POR/RI. 

 

LKR spurgte, om vi ved noget om KU-strategien på kvote 2-området? SM 

berettede, at det kun er 6-talskravet, som gælder fra sommer – på både kvote 

1 og kvote 2. 

SM mener, at Nørregade skal orienteres om, at vi mangler information 

omkring de nye krav og strategien på kvote 2-området. 

 

Ad 7) Behandling af studieinformationssider. 

SM orienterer om de nye studieinformationssider. 

Kommunikationsafdelingen ønsker at tilpasse antallet af 

studieinformationssider – de vil gerne slå græsk og latin sammen og 

eventuelt også de to arkæologi-grene.  



 

SIDE 5 AF 6  

JF kan se fordele ved at lægge BA-siderne på arkæologi sammen, idet der er 

fælles studieordning, men ikke på KA-siderne. 

RC kan ikke se det helt store problem i også at lægge KA-siderne sammen, 

når blot der inde på siden skelnes tydeligt mellem Klassisk og Forhistorisk. 

LKR mener, at mange af siderne er meget ens, og kan godt se ideen i at slå 

noget af informationen sammen. 

SM foreslår, at kommunikationsafdelingen kommer til næste 

studienævnsmøde og forklarer, hvordan siderne tænkes opbygget.  

HH mener, det vil være OK på Græsk og Latin.    

SM inviterer Kommunikationsafdelingen til næste møde. 

 

Ad 8) Udbud E18-F19 – drøftelse af fællesundervisning. 

SM foreslår, at fælles-førspceialeseminar skal iværksættes til efteråret 2018 

mellem Arkæologi og Etnologi. Fælles BA-tilvalgskurser bliver ikke klar til 

E18. 

SI foreslår, at modul 1 på KA, kunne være et BA-tilvalg – hvordan det bedst 

planlægges, må vi se på i løbet af foråret. Bo Frotzbøger havde på 

faggruppemødet mindet om det fælleskursus, han havde haft om 

erindringskultur og monumenter, som foregik på tværs af Saxos fag. Det 

kunne vi måske genoptage. JF er meget interesseret i at udbyde kurset som 

en del af KA-undervisningen på Klassisk arkæologi. 

SM hører de relevante VIP’ere, der havde med kurset at gøre sidst, om det 

kunne være en ide at udbyde til sommeren 2019? Eller foråret 2019?  

 

BFW spurgte, om vi kunne udbyde et BA-tilvalgskursus som sommerskole? 

SM påpegede, at hvis det skal udbydes som sommerskole, skal vi være sikre 

på, at der vil være nok studerende. Vi kan ikke nå at udbyde et 

sommerkursus til sommeren 2018, men vi kan måske undersøge, om det 

skal udbydes til sommeren 2019. 

 

HH spørger, hvad begrundelsen er for fuld BA-tilvalg på eget fag? 

SM orienterede om, at HUM-studerende søger ud i verden på BA-tilvalget 

og aflægger eksaminer på andre fakulteter, men der er ikke så mange fra de 

andre fakulteter, der søger mod HUM. Der er derfor ubalance i regnskabet, 

som FAK håber, at kunne bedre ved at lade HUM-studerende tage fuldt 

tilvalg på eget fag. 

 

Ad 9) Merit- og dispensationsansøgninger. 

Ingen kommentarer. 

 

 

Ad 10) Eventuelt. 



 

SIDE 6 AF 6 SM takker SI for den gode indsats som studienævnsformand. 

MSL orienterede om, at han ikke har været på valg, han skal udpeges, og det 

skal Sarah måske også? 

 

Mødet slut kl. 12.30 

 

 


