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1. Besøg af Ea Feldfos – institutionsakkreditering
Ea Feldfos orienterede SN om den igangværende
institutionsakkreditering, hvor Film- og medievidenskab er udtaget i
to audit trails: ”De studerendes kontakt til videngrundlaget” samt
”Dialog med aftagere og dimittender”. 2. panelbesøg afholdes i uge
44. Akkrediteringsinstitutionen sender akkrediteringsrapporten til
høring på KU i foråret 2017 og træffer afgørelse om
institutionsakkreditering i juni 2017.
2. Godkendelse af referat fra mødet d.
21.9.2016
Referatet blev godkendt.
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3. Studieordningsændringer
Filosofi BA 2016: Morten Ebbe Juul Nielsen orienterer SN om, at
der optræder en fejl i ordningen. Det fremgår, at eksamensspørgsmål
gøres tilgængelige ved kursusstart, hvilket ønskes ændret til
kursusafslutning.
Retorik KA 2016: Hanne Roer orienterer SN om, at der optræder en
fejl i ordningen. Det fremgår, at der afholdes seminar i forbindelse
med projektorienterede forløb i forårssemesteret. Dette bør i stedet
ændres til efterårssemesteret, da projektorienterede forløb er placeret
i efteråret ifølge det strukturerede forløb.
SN godkendte begge ændringer.
4. Handleplan for studiemiljø ved MEF
Henrik Søndergaard havde på baggrund af fagenes fremsendte
handleplaner udarbejdet en fælles handleplan for MEF. SN fremsatte
kommentarer til udkastet.
A) Stress er et gennemgående træk i studiemiljøundersøgelsen, og
det vurderes i de studerendes tilrettelæggelse af deres arbejde,
uklarhed om faglige forventninger og usikkerhed vedr.
fremtidige beskæftigelsesmuligheder.
Følgende indsats områder:
 De årgangsansvarlige pålægges opgaven om drøftelse af
stress-problemer, teknikker og redskab til planlægning af
studiearbejde og eksamensopgaver.
 Undervisere skal ved semesterstart informere om faglige mål.
 Genindførelse af feedback på skriftlige opgaver
 Styrke karrierevejledning (ved ansættelse af karrierevejleder)
B) Negativ trivsel i øvrigt: Mange studerendes oplevelse af
ensomhed er et gennemgående træk, ligesom mange savner mere
kontakt med underviserne uden for undervisningen.
Følgende indsats områder:




Årgangsansvarlig styrkelser den faglig og pædagogiske brug
af studiegrupper på BA.
Fastholdelse af årgangskoordinering på både BA og KA
Initiering af mere uformelle møder på BA mellem studerende
og undervisere i studiesociale arrangementer



Café-møder på KA for hvert fag 1-2 gange pr. semester,
initieret af KA-årgangskoordinatorer og med deltagelse af
relevante undervisere.

C) Information om eksamen: Stor utilfredshed med universitetets
informationssystemer, herunder især information om eksamen.
Indsats område: Som forsøg vil eksamenssekretæren på Film- og
medievidenskab opsøge studerende for at sikre bedre og mere
direkte information om eksamen.
5. Aftagerpanelmødet
SN afholdte for første gang et fælles aftagerpanelmøde d. 5. oktober
2016 med deltagelse af MEFs aftagerpaneler.
SN-medlemmerne var generelt meget positive over for det nye
koncept med fælles velkomst og information ved institutleder Maja
Horst. Dernæst møde i fagpanelerne med deltagelse af SNmedlemmer, uddannelseskoordinatorer og studievejledere. Til sidst
afslutning med fælles foredrag.
Der var ønske om, at mødet fremover skulle starte kl. 18.00 samt at
invitationerne til panelmedlemmerne sendes med kopi til snrepræsentanterne.
SN-medlemmerne blev bedt om at:
 Udskifte medlemmer ved behov
 Tjekke op hos Tine Weidick om maillister til aftagerpanel er
korrekte
 Inddrage panelmedlemmerne i fagets undervisning
 Referater fra møderne bedes sendes til Henrik Søndergaard
senest 1. november
 Referater udsendes til panelets medlemmer
Hjemmesiden opdateres med billede af panelmedlemmerne.
Næste aftagerpanelmøde afholdes d. 4. oktober 2017
6. Dispensationer
SN afviste en ansøgning fra en studerende i praktik, der ønsker en tre
måneders pause pga. forsinkelser i opgaven hos praktikstedet og
genoptagelse af praktikforløbet til foråret.
SN godkendte en holddispensation til pædagogik BA-modul 2.
Studieordningen foreskriver, at eksamensspørgsmål skal udleveres
tre uger før eksamen. På grund af antallet af studerende foregår
eksamen over tre uger. For at undgå, at de studerende ikke får de
samme antal forberedelses dage til den mundtlige eksamen, ønskes
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antallet af eksamensspørgsmål ændret fra 10 til 3 x 5 spørgsmål, som
udleveres til de studerende alt efter, hvilken uge de skal til eksamen.
Karen Borgnakke orienterede fra pædagogik, om et stigende antal
dispensationsansøgninger om aktiv undervisningsdeltagelse.
Ansøgningerne tilbagevises til underviserne, der i samarbejde med
den studerende forsøger, om aktivitetskravet kan opfyldes. Hvis det
ikke er muligt, dumper den studerende og tilmeldes modulets
alternative prøveform.
7. Meddelelser
Henrik Søndergaard orienterede om, at der afholdes et seminar på
MEF om førsteårs pædagogik d. 21. november 2016. Seminaret
drøftes yderligere på næste SN-møde.
Instituttets bemandingsplan for 2016-17 blev omdelt på mødet.
Planen tager højde for instituttets økonomiske situation og i relation
til STÅ-produktionen. Kommentarer til planen fremsendes til Hanne
Roer senest d. 27.10.2016
8. Eventuelt
Der var intet til dette punkt
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