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1. Godkendelse af referat fra mødet d. 24.8.2016
Referatet blev godkendt.
Hanne Roer kunne oplyse, at Mette Hjort er blevet godkendt som ny
suppleant for SN-vip i Film- og medievidenskab.
2. Godkendelse af opdateret forretningsorden
Punktet udsættes til næste møde
3. Drøftelse af studiemiljøhandleplan på baggrund af
studiemiljøundersøgelse
Studieleder Henrik Søndergaard orienterede om, at studienævnet
samlet skal melde fagenes handlerplaner ind til fakultetet.
Generelt er det vanskeligt, hvor meget der kan lægges i en sådan
undersøgelse med en relativ lav svarprocent (24-41 %).
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Følgende fokuspunkter blev påpeget:
Usikkerhed om fremtiden
Usikkerhed om faglige forventninger
Stort pres omkring eksamen
Manglende adgang til strøm og netværk
Pladsmangel i undervisningslokalerne
Svært at finde oplysninger på KUnet/Absalon

SN drøftede emnerne ’eksamenspres’ samt ’usikkerhed om faglige
forventninger’.
’Stort pres omkring eksamen’. I undersøgelsen kan man ikke afgøre, om
eksamenspresset er usundt, og hvor presset kommer fra:
 Egne forventninger
 Yder pres
 Planlægning af tid
 Andel af erhvervsarbejde
 Usikkerhed om formalia-krav







’Usikkerhed om faglige forventninger’ kunne hjælpes på vej af:
Eksempler på den gode opgave
Tidlig karriereafklaring
Sociale- og faglige aktiviteter
Møde undervisere uden for undervisningen
Vejledning og feedback

Samtidig var der en opmærksomhed på kulturen blandt de studerende.
Omkring manglende ansvar for egen uddannelse f.eks. kendskab til
studieordninger og forberedelse til undervisningen. En opfordring
til fagrådene om at tage initiativ til en kampagne om at tale med/bruge
sine medstuderende i forhold til faglige forventninger .
Studienævnsrepræsentanterne bedes fremsende handleplan til Henrik
Søndergaard senest med udgangen af uge 40. Den samlede plan drøftes
på næste SN-møde.
4. Godkendelse af filosofis uddannelsesstrategi
Filosofis uddannelsesstrategi blev præsenteret. Der er taget flere
initiativer, hvor nogle allerede er igangsat:
 Indførelse en ny kandidatordning pr. september 2017
 Inddragelse af alumner og introduktion til erhvervsmuligheder på
første studieår på BA- og KA-uddannelsen
 Udvidelse af kvote 2-optaget.
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 Indførelse af årgangsansvarlig
Der er opbakning til uddannelsesstrategien i fagmiljøet.
SN-studenterrepræsentant Maria Kjær Rasmussen kritiserede den
faglige ensretning, som studiet har taget.
SN godkendte uddannelsesstrategien.
5. Genindførelse af feedback
Der er et stort ønske fra de studerende om genindførelse af feedback.
Det kan dog være vanskeligt at finde datoer i juni/august, hvor alle
studerende kan modtage feedback, men feedbacken ændres ikke til
en skriftlig form, da den mundtlige kontakt mellem underviser og
studerende er vigtig.
Flere studerende var bekymret for, om genindførelse af feedback får
konsekvenser for andre studieaktiviteter som eventuelt må fjernes.
Studieleder Henrik Søndergaard kunne dog berolige SN med, at
feedback på nuværende tidspunkt kan genindføres uden andet
fjernes. Feedback genindføres fra efteråret 2016 på alle skriftlige
opgaver, hvor der ikke er efterfølgende mundtligt eksamen. Der
afsættes 15 minutter pr. studerende til feedback.
6. Handleplan for frafald
Fakultetet har taget initiativ til at foretage en handleplan på
frafaldsområdet, da der er et øget frafald på de humanistiske
uddannelser, hvilket er særdeles omkostningstungt. Det er særligt på
første studieår, der er stort frafald.
MEF har valgt at fokusere på følgende:
 Kompetenceløft af årsgangsansvarlige på første studieår
 Indføre ikke-graduerede eksamener på første studieår, således at
karakterer ikke er i fokus. SN gjorde opmærksom på reglen om, at
højst 1/3 af en uddannelse må være bedømt med bestået/ikke bestået
 Forbedrer studieinformationen til nye studerende, herunder udvidelse
af kvote 2-optaget på filosofistudiet.
 Indføre tidligere studiestartsprøve fra 2017
 Sociale indsatser på BA og KA. Der afsættes midler fra den
studentersociale pulje.
 Obligatoriske studiegrupper på BA.
7. Drøftelse af eksamensformer
På baggrund af Struensee-rapporten har fakultetet blandt andet valgt
at fokusere på billigere eksamensformer og censur.
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Ved interne eksaminer er der ikke krav om, at der skal være to
eksaminatorer ved bedømmelsen, således vil én eksaminator kunne
stå for bedømmelsen. På MEF vil det dog ikke blive aktuelt for de
mundtlige eksaminer, at lad én eksaminator stå for bedømmelsen.
Fakultetet vil nedsætte et udvalg til reducering af omkostninger til
eksamensafholdelse samt reducere antallet af eksamensformer.
Udvalget vil bestå af ledelse, undervisere og studerende.
SN vil blive involveret i en revidering af MEFs eksamenskatalog, da
der er behov for flere billigere prøveformer.
8. Godkendelse af pensum-appendix
Studienævnet godkendte pensum-appendix for retorik: 2016kandidatordning samt 2016-tilvalgsordning.
9. Dispensationer
Pædagogik ønskede en holddispensation til faget Pædagogikkens
historie, hvor det ønskes at skriveøvelser kan aflægges i grupper.
SN godkendte dispensationen.
De øvrige SN-repræsentanter orienterede om dispensationer.
10. Orientering af behandling af funktionsnedsættelsessager
Studienævnet har fået fremsendt ”Guide om love, regler og
sagsbehandling vedrørende studerende med funktionsnedsættelser”.
Denne skal anvendes ved sagsbehandling af blandt andet
dispensationssager.
11. Meddelelser
Henrik Søndergaard meddelte, at der afholdes aftagerpanelmøde for
MEFs uddannelser den 5. oktober 2016. Det forventes at alle
studienævnets medlemmer deltager dvs. både SN-vip og studerende.
Henrik Søndergaard opfordrede de studerende til at tage initiativ til
afholdelse af studentersociale arrangementer i løbet af efteråret. Der
kan søges midler til afholdes af disse hos studielederen.
12. Eventuelt
Der var intet til dette punkt
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