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Til stede 

Lasse Sonne (LS), Per Ole Rindel (POR), Heine Hansen (HH), Jane Fejfer 

(JF), Sofie Lene Bak (SLB) Tine Damsholt (TD), Christine Delcomyn Dohn 

(CDD), Anton Skovsgaard Christensen (ASC), Jakob Skovgaard-Pedersen 

(JSP), Lisa Marie Andersson (LMA), Sofie Lehmann Broe (SLB) 

Desuden deltog: Benedicte Fonnesbech-Wulff 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat 

3. Konstituering af det nye Studienævn 

4. Meddelelser 

5. Evalueringer fra F19 (Forhistorisk Arkæologi vedhæftet) 

6. Planlægning af forårets evalueringsproces 

7. Behandling af Fakultetets målplan 2021-24. Se evt. dette link: 

(https://kunet.ku.dk/om-ku/temaer/strategi-p%C3%A5-

hum/Sider/default.aspx) 

8. Behandling af ændringer til Studienævnets forretningsorden og 

delegationsskrivelser (Vedhæftet) 

9. Behandling af ændring af Studienævnets årshjul (Vedhæftet) 

10. Drøftelse af parallelsproglighed 

https://kunet.ku.dk/om-ku/temaer/strategi-p%C3%A5-hum/Sider/default.aspx
https://kunet.ku.dk/om-ku/temaer/strategi-p%C3%A5-hum/Sider/default.aspx


 

SIDE 2 AF 4 11. Løbende drøftelse af studiemiljø 

12. Merit- og dispensationssager 

13. Eventuelt 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med et ekstra punkt om datoer for forårets 

studienævnsmøder. 

 

Ad 2) Godkendelse af referat 

Godkendt med enkelte rettelser. 

 

Ad 3) Konstituering af det nye Studienævn 

POR blev med applaus valgt som studienævnsformand. 

ASC blev med applaus valgt som studienævnsnæstformand og TD blev med 

applaus valgt som stedfortræder for formanden. 

LS blev med applaus takket for den forudgående indsats som SN-formand – 

han fortsætter i Studienævnet som observatør. 

 

Ad 4) Meddelelser 

LS orienterede om de nye bekendtgørelser, hvor blandt andet 

uddannelsesloftet er fjernet – med virkning fra 1. marts 2020. 

Ligeledes er retskravet hævet til et treårigt retskrav, og det gælder fra 

førstkommende ordinære optag. 

I forbindelse med de nye specialefrister, har der været spørgsmål om, hvor 

meget specialeperioden forlænges med på 2. og 3. kontrakter – 

forlængelserne fastholdes på tre måneder. 

LS berettede om KA-studiestartsprøven på Etnologi, som har kørt som et 

pilotprojekt i vinteroptaget. Det er planen, at alle fag fra sommeren 2020 har 

KA-studiestartsprøver (AMIS og MACA undtaget) og LS foreslår, at 

uddannelseslederne skal varetage opgaven med at læse reflektionsnotaterne. 

LS har som studieleder penge til gæsteforelæsere, ekskursioner osv. Fagene 

opfordres til at drøfte med faggrupperne, hvordan pengene bruges bedst og 

strategisk fornuftigt. 

 

Ad 5) Evalueringer fra F19 (Forhistorisk Arkæologi vedhæftet) 

POR og CDD redegjorde for evalueringerne på Forhistorisk arkæologi - SN 

godkender. 

 

HH og ASC redegjorde kort for evalueringerne på Græsk og Latin. SN 

godkender med en enkelt rettelse. 

 

Herefter en diskussion af, hvordan kategoriseringerne skal fortolkes.  



 

SIDE 3 AF 4 POR foreslår, at vi i løbet af foråret finder en fælles procedure og 

fortolkning af kategoriseringsreglerne. 

 

Ad 6) Planlægning af forårets evalueringsproces 

Online-skemaerne er åbne fra 1. maj til 1. juni - andre datoønsker sendes til 

POR. 

Individuelle forløb som praktik, BA-projekter og specialer plejer at få 

tilsendt særskilte skemaer, da de som regel ikke er en del af et almindeligt 

undervisningsforløb. LS har håndholdt det via SurveyMonkey – praksis 

fastholdes, LS får svarene, som sendes videre til uddannelseslederne. 

Evalueringer for efteråret 2019 behandles på mødet i april. 

 

Ad 7) Behandling af Fakultetets målplan 2021-24.  

POR redegjorde for tidsplanen for arbejdet med målplanen. Den 6. marts 

skal SN skriftligt melde tilbage med input til FAK, og den 4. maj er der 

svarfrist for det reviderede udkast. 

 

Herefter en diskussion af den nye målplan. Der blev blandt andet lagt vægt 

på, at samlæsninger skal være fagligt begrundet fremfor at bero på 

økonomiske baggrunde. Der var forslag til præciseringer og kommentarer til 

målplanen. 

 

TD foreslår, at forslagene vendes med baglandet, inden der laves et endeligt 

skriv. Faggrupperne vender tilbage til POR mandag 2. marts – han laver 

herefter udkast og sender ud fagene. Han kan derefter svare FAK endeligt 

den 6. marts. 

 

Ad 8) Behandling af ændringer til Studienævnets forretningsorden og 

delegationsskrivelser (Vedhæftet) 

LS redegjorde for ændringsforslagene til forretningsordenen - der var 

enkelte præciseringer. Herefter blev ændringerne godkendt.  

 

Ad 9) Behandling af ændring af Studienævnets årshjul (Vedhæftet) 

LS redegjorde kort for, at der på februarmødet – ifølge årshjulet – er et 

punkt om tilvalgsdag og Åbent Hus. Da i hvert fald Åbent Hus ligger i 

februar, foreslås det at punktet flyttes til januarmødet, så SN kan nå at 

komme med indspark. Det foreslås desuden at flytte udvælgelsen af kvote 2-

medlemmer til decembermødet. SN godkender forslagene. 

 

Ad 10) Drøftelse af parallelsproglighed 

SN fastholder dansk som mødesprog. 

 

 



 

SIDE 4 AF 4 Ad 11) Løbende drøftelse af studiemiljø 

ASC spurgte til tutoransøgninger – BFW orienterede om processen. 

   

Herefter en diskussion af kommunikationen omkring KA-optag – det blev 

foreslået eventuelt at have to kampagner. SHM tager kontakt til 

kommunikationsafdelingen. [Kommunikationsafdelingen har efterfølgende 

svaret, at de vil inddrage indsparkene i evalueringen af 

kommunikationskampagnen.] 

 

Ad 12) Mødedatoer 

Det blev vedtaget at møderne afholdes: 

 Mandag den 23. marts 2020 kl. 13-15. 

 Torsdag den 30. april 2020 kl. 10-12. 

 Mandag den 25. maj 2020 kl. 13-15. 

 Torsdag den 18. juni 2020 kl. 10-12. 

 

 

Ad 12) Merit- og dispensationssager 

Der var ingen kommentarer til den rundsendte liste. 

 

Ad 13) Eventuelt 

CDD vil gerne, at vi tager prøvekataloget op på et tidspunkt. 

 


