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Dagsorden: 

KA-effektivitet 

 

Ad 1) KA-effektivitet 

 

Prodekan Jens Erik Mogensen (JEM) JEM indleder med at forklare bag-

grunden for det ekstraordinært indkaldte studienævnsmøde; han og stu-

diechef Annette Moe (AM) er på rundtur til institutterne for at præsente-

re Det Humanistiske Fakultets oplæg om KA-effektivitet.  

(Oplægget blev behandlet på Studienævnets sidste ordinære møde (se 

tidligere referat)). 

 

Der har igennem den seneste tid været stor fokus på BA uddannelserne 

og dermed mindre på KA uddannelser. Ministeriet har rettet opmærk-



 

SIDE 2 AF 4 somheden på gennemførelsestal og på Københavns Universitet (KU) har 

Humaniora de dårligste gennemførelsestider. De studerende er i gen-

nemsnit lidt over 4 år om at gennemføre en KA, det svarer til et gen-

nemsnit på 25 ECTS om året pr. studerende på KA. 

.  

Derfor rettes opmærksomheden nu i retning af, at det skal blive mere at-

traktivt og muligt at gennemføre på normeret tid for de studerende. I den 

forbindelse er der 3 hovedpunkter:  

 Stramning af studietiden. 

 Styrkelse af karriere-/studievejledning, studiemiljøet, studieplaner, 

mere undervisning og vejledning. 

 Opstramning i forhold til den administrative praksis. 

 

Ifølge Annette Moe vil den nye bekendtgørelse blive behandlet i løbet af 

sommeren i Ministeriet og forventes at komme i høring i løbet af august. 

På Det Humanistiske Fakultet skal der blandt andet ændres i blanketter 

til de studerende i forhold til KA optag, der skal indhentes flere oplys-

ninger fra de studerende. 

Det ligger også i lovforslaget at suppleringen skal afskaffes. Optagelses-

kriterierne er en del af det KU kan skrue på, det er herigennem muligt at 

åbne for professionsbachelorer, evt. som særlige forløb. Der skal ses på 

optagelseskriterierne, men der er ministerielle krav om, at når der æn-

dres på optagekrav skal det varsles 1 år i forvejen.  

 

Derefter gennemgås tiltagene i Det Humanistiske Fakultets plan for KA-

effektivitet punkt for punkt med fokus på nedenstående efter ønsker fra 

studienævnets medlemmer: 

 

Mønstre/profiler på KA: 

I forbindelse med Studienævnets nuværende arbejde med nye KA-

studieordninger spørger studienævnsformanden ind til en generel hold-

ning i forbindelse med anbefalede studiepakker/mønstre eller lignende i 

forhold til de nye tiltag. Planen med de nye KA-studieordninger er, at de 

nuværende tilvalgsprofiler løftes ud og revideres til næste år. I den for-

bindelse kan der laves nye studiemønstre, evt. mere professionsrettede. 

Det mest optimale er, at studieordninger ikke indeholder mønstre-

ne/erhvervsretningen o. lign. men at de ligger som tilvalg/profil eller an-

det.  

Det diskuteres også om der måske allerede i grundfagspakken skal gives 

muligheder for at specialisere sig for de studerende. 

Det understreges også at studiemønstrene skal fremgå på hjemmesiden, 

som en del af studievejledningen.  

 



 

SIDE 3 AF 4 37 timers skemaer: 

Studienævnet har afsluttet arbejdet med 37-timers uge på BA-

uddannelserne, men er skeptiske i forhold til samme model på KA-

uddannelserne. Især studenterrepræsentanterne understreger, at de ikke 

ønsker et scenarie hvor de studerende skal holdes i hånden hele vejen 

gennem en universitetsuddannelse. Det fratager de studerende selvstæn-

digheden. Netop selvstændigheden er et kendetegn for en Humaniora-

studerende i dag og en vigtig kompetence for aftagerne.   

Ifølge Jens Erik Mogensen er der ikke planer om mindste antal timer på 

KA, men han gør klart at der generelt på Humaniora er behov for mere 

undervisning på KA. I stedet for 37 timers skemaer, som på BA, kan der 

lægges en mere overordnet vejledende plan og man kan evt. definere ar-

bejdsbyrden i forhold til de enkelte kursusforløb. 

 

VIP kontakt: 

Ifølge planen skal der være mere VIP kontakt, muligvis som en mentor-

ordning. Det skal være en 1 til 1 relation, hvor hver studerende har en 

kontakt til en VIP. I forbindelse med indskrivning på KA knyttes hver 

studerende til en VIP og den individuelle studieplan revideres løbende i 

samarbejde med denne VIP.  

Studienævnets medlemmer gør opmærksom på, at der på nuværendes 

tidspunkt er manglende ressourcer til at løfte en sådan opgave fra VIP 

side.  

Jens Erik Mogensen er enig i, at det skal normsættes. Der er pt. ikke nok 

ressourcer hverken på TAP eller VIP side til mentorordninger og indivi-

duelle studieplaner. Nævnets medlemmer gør opmærksom på, at det er 

nødvendigt at have klare retningslinjer i forhold til nye krav. 

 

Mere undervisning på KA: 

Der er allerede søsat flere kurser som en del af de nye KA studieordnin-

ger på Engerom. I de nye KA-ordninger er der aktivitetsforpligtelser 

 

’Småfagene’ kan have en udfordring i forhold til mange valgmuligheder, 

her bliver der talt om muligheder for medinddragelse af studerende, tu-

torials m.m. Jens Erik Mogensen gør opmærksom på, at der vil blive af-

holdt et seminar om nye prøveformer til september af Birgitte Made-

lung. Der nævnes et andet alternativ; et katalog af tidligere udbudte kur-

ser hvor den studerende kan vælge en vejleder og selvstudie. 

 

Skriveteknik 

Institutterne skal være ansvarlige for skrivekurser, TEACH arbejder på 

det på nuværende tidspunkt. Det er planen at der skal afholdes kompe-

tenceudviklende kurser for alle VIP’er og at skrivekompetencerne skal 



 

SIDE 4 AF 4 ind i studierne meget tidligere i forløbet. Der tales i den forbindelse om 

den studerende som ’den kompetente skribent’. 

 

På Engerom arbejdes der i øjeblikket på at udvikle et kursus på BA om 

’Avanceret studieteknik’, det kan evt. videreføres til KA-niveau. 

 

Jens Erik Mogensen nævner også en form for ’Specialebank’, der skal 

være nemt tilgængelig for de studerende, som en ny mulighed. 

  

Indskrivning på KA: 

Nævnets medlemmer gør opmærksom på, at der er et problem i forhold 

til indskrivning af studerende på KA. De studerende bliver først ind-

skrevet efter undervisningstilmeldingen er lukket. De studerende kan 

dermed først tilmelde sig kurser i eftertilmeldingsperioden. Dette er et 

stort problem, især på Engelsk, hvor der er kamp om pladserne til mange 

kurser.  

Nævnets medlemmer foreslår at flytte undervisningstilmeldingsperioden 

eller indskrive tidligere, så de studerende får mulighed for at tilmelde sig 

undervisning inden tilmeldingen lukker.  

Ifølge Annette Moe er det ministerielt bestemt, at de studerende skal ha-

ve svar senest 15. juni angående deres KA indskrivning. En løsning 

kunne være at studieordningerne struktureres om, så der er obligatoriske 

kurser på 1. semester.  

 

Nævnets medlemmer mener ikke, at administrationen kan stå i vejen for 

faglige mål og slet ikke at administrationen skal diktere studieordninger. 

 

Orlov: 

En plan i forbindelse med orlov er en god ide. Men hvis orloven er pga. 

en landtidssygemelding mener studenterrepræsentanterne ikke at det er 

realistisk at lave en individuel studieplan. Ifølge Annette Moe vil dette 

være enkeltstående tilfælde som der kan dispenseres fra. 


