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Referat af møde i studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling
Den 13. januar 2016
Deltagere:
Peter Østergård Andersen, Andrea Gregersen, Maja Brandenhoff Hansen, Christine Isager, Karoline
Kjer, Laura Vad Laursen, Ella Lund, Søren Gosvig Olesen, Johannes Riis, Lisa Villadsen, Augusta
Wilken, Mette Walther (referent) og Sanne Eyrich (referent).
Afbud: Allan Jakobsen og Kjetil Sandvik
1. Godkendelse af referat fra mødet d. 16.12.2015
Referatet blev godkendt
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2. Dispensationer
Der var ingen dispensationssager til orientering
3. Drøftelse af udkast til eksamenskatalog
Lisa Villadsen introducerede udkastet til nyt eksamenskatalog, som Klemens Kappel
fra Filosofi har udarbejdet. Arbejdet omkring eksamenskataloget er igangsat grundet
en presset studieordningsøkonomi, der kræver især billigere eksamensformer.
Kataloget skiller undervisning- og eksamensbyrden ad og giver flere kombinationsmuligheder. Der er desuden mulighed for at fjerne det nuværende tillæg til
omkostninger ved aktiv undervisningsdeltagelse og vejledning til eksamensopgaver.
Tanken er, at underviseren bruger en del af den almindelige forberedelsestid på
disse opgaver og som konsekvens heraf tilbyder mindre katederundervisning, fordi
feedbacken vil fylde en del af undervisningstiden.
Der er i SN bekymring for, om alt vejledning udfases eller fremover bliver fælles
vejledning. Den individuelle vejledning er yderst vigtig og nødvendig for de
studerende.
Det er dekanens mål, at eksamensforbruget højst må udgøre 20 % af
studieordningsbudgettet. På nuværende tidspunkt har MEF dog et eksamensforbrug
på 30-35 %, det derfor nødvenligt, at kataloget indeholder billigere eksamensformer.
Det nye SN forventes at arbejde videre med udkastet.
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4. Godkendelse af appendix for pensa for filosofi
Studienævnet havde en længere drøftelse af formuleringen af pensumkrav.
Blandt andet påpegede studielederen, at formuleringerne lægger op til, at den
studerende selv sammensætter sit pensum. Filosofis repræsentanter forsvarede
formuleringerne med henvisning til at det er op til underviserne på de enkelte hold at
angive i hvilken grad studerende må afvige fra den i undervisningen anvendte
litteratur, idet eksaminator/underviser i alle tilfælde skal godkende litteraturen. Det
blev anbefalet at indføre en passus om, hvordan pensumopgivelser bør være for
studerende, der ikke har fulgt undervisningen, fx at de skal have samme pensum som
de studerende, der senest har fulgt undervisningen. Det blev fremført, at det hastede
med at få appendix gjort tilgængelig for studerende og lærere, og at det eventuelt
1

senere kunne blive revideret. Det fremlagte appendix for pensa blev godkendt.
5. Godkendelse af ressourceplaner
Generelt har alle undervisningsplaner for foråret 2016 været udfordret af den
økonomiske situation på MEF. Det betyder, at flere HVIP’ere skal dække mere
undervisning end hidtil, og at eksterne lektorer bliver benyttet i et mere begrænset
omfang. Samtidig oplever alle uddannelser, at flere hold er blevet lagt sammen.


Uddannelseskoordinator Bolette Moldenhawer præsenterede pædagogiks
undervisningsplan. Den er især udfordret på undervisersiden, hvor HVIP er
presset af timeloftet. Planen blev godkendt.



Uddannelseskoordinator Mette Mortensen præsenterede Film- og
Medievidenskabs undervisningsplan. På kandidatuddannelsen er der aflyst to
kurser, således er der kun oprettet kurser, der hører til de fire profiler.
Generelt bliver det store hold og færre kurser.
Planen blev godkendt.



Uddannelseskoordinator Andreas Gregersen præsenterede Cognition and
Communications undervisningsplan, som består af tre obligatoriske kurser.
Generelt er uddannelsen underbemandet, hvilket der skal findes en løsning
på. Planen blev godkendt.



Uddannelseskoordinator Christine Isager præsenterede Retoriks
undervisningsplan. Alle BA-tilvalgskurser er aflyst på nær kurset til det
gymnasierettet BA-tilvalg. På kandidatuddannelsen er Stemmebrugsprofilen
aflyst, hvilket de studerende har været rigtig ærgerlige over. Det har samtidig
betydet, at Stemmebrugsprofilen er udskrevet af den kommende
kandidatordning, samt at der er udarbejdet en ny BA-tilvalgsordning, således
at der fremover kan afholdes samundervisning mellem BA og BA-tilvalg.
Planen blev godkendt.

6. Nedsættelse af ad hoc udvalg til Film- og Medievidenskab
SN godkendte følgende ad hoc udvalg:
Signe Bækdal Ahrentsen (stud.)
Laura Vad Laursen (stud.)
Jesper Koppel
Johannes Riis
7. Indmelding af ændring af kvote-2 fordeling
KUs ledelse har besluttet at BA-uddannelser som udgangspunkt skal have et kvote
2-optag på 10 %. Undersøgelser påviser en klar sammenhæng mellem
eksamensgennemsnittet fra den adgangsgivende eksamen og risikoen for frafald.
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Såfremt en uddannelse ønsker at optage flere end 10 % fra kvote 2, skal der
fremsendes begrundet indstilling til Fakultetet med godkendelse fra MEFs ledelse.
MEF besluttede at optage følgende procent via kvote-2 i 2016:
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Film- og Medievidenskab: 10 %
Filosofi: Ledelsen havde overvejet en forhøjelse til 50 %, men besluttet at
fastholde det på 10 % efter analyse af frafaldsstatistikker, som viser at kvote
2-optagne på Filosofi har en højere frafaldsprocent end kvote 1-optagne.
Pædagogik: Ledelsen har godkendt en begrundet indstilling om at fortsætte
med et kvote 2-optag på 20 %. Pædagogik arbejder videre med oplysninger
om bestanden af studerende.
Kommunikation og it: 10 %
Retorik: Fortsætter med 10 %

8. Meddelelser
Johannes Riis meddelte, at Filosofi ønsker at få studienævnets godkendelse af udkast
til ny BA-tilvalgsordning, som det ikke er lykkedes at få klar til behandling på selve
mødet. Muligheden blev drøftet at sende den til godkendelse pr. mail blandt
studienævnets medlemmer, hvis materialet kunne klargøres inden for det næste døgn
(hvilket er sket efterfølgende. Flere SN-medlemmer mente, at der var en række
uklarheder og resultatet af mailafstemningen blev, at udkastet ikke blev godkendt).
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9. Eventuelt
Der var intet til eventuelt.
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