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1. Besøg af Jette Lauridsen – Forvaltningsret for studienævn og
studieadministration
MEFs studieadministration deltog under dette punkt.
Jette Lauridsen orienterede om studienævnets kompetence,
delegation, forvaltningsretlige regler samt studieaktivitetskrav.
2. Godkendelse af referat fra mødet d.
13.10.2016
Referatet blev godkendt.
3. Godkendelse af opdateret forretningsorden
SN godkendte forretningsordenen, der
herefter skal underskrives af sn-medlemmerne
og fremsendes til fakultetet.
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4. Behandling af dispensationssager
Henrik Søndergaard fremsatte en dispensation om ændring af
pensumbestemmelserne på Film- og medievidenskab BA for
modulet Audiovisuel Formidling: Fri produktion.
Mulighed for genbrug af op til 300 sider af den litteratur, der er
anvendt til prøven ved den skriftlige prøve i Audiovisuel formidling:
Fakta/fiktion og Audiovisuel formidling: Web.
SN godkendte dispensationen.
SN-medlemmer orienterede om behandlede dispensation- og
meritsager.
5. Orientering om seminar om førsteårspædagogik på MEF
Henrik Søndergaard orienterede om seminaret, der afholdes d. 21.
november 2016. Udgangspunktet for seminaret er at skabe et godt
første studieår herunder, at de studerende tilegner sig de akademiske
kompetencer og arbejdsformer samt fremme et godt studiemiljø.
Deltagere er: førsteårgangskoordinatorer, SN-VIP og SN-studerende,
førsteårs undervisere, studievejledere, ledelse samt studerende fra
første og andet år.
6. Meddelelser
Hanne Roer og Henrik Søndergaard har deltaget i mødet med
akkrediteringsinstitutionen og -panelet.
Evalueringsrapporten fra akkrediteringsinstitutionen fremsendes til
høring til marts 2017. Akkrediteringsrådet træffer endelig afgørelse
om institutionsakkreditering i juni 2017.
Sanne Eyrich orienterede om studiestartsprøven. Kravet for at bestå
studiestartsprøven er, at man skal have deltaget i 75% af
undervisning i de første 4 ugers undervisning i et modul på første
semester. To studerende på Film- og medievidenskab og 3
studerende på Filosofi ikke har bestået studiestartsprøven eller
omprøven, de bliver nu udskrevet af studiet.
Fra efteråret 2017 ændres studiestartsprøven, således at man skal
have deltaget i 75% af undervisningen i de første to uger af
semesteret.
7. Eventuelt
Der var intet til dette punkt

