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Referat af møde i studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling
Den 16. februar 2016
Deltagere:
Johannes Riis, Henrik Søndergaard, Karen Borgnakke, Hanne Roer, Eva Redvall, Taina Bucher,
Laura Laursen, Karoline Kjer, Stefanie Reppien, Augusta Wilken, Mette Walther (referent) og
Sanne Eyrich (referent).
Ansvarlig
1. Godkendelse af referat fra mødet 1.02.2016
Referatet blev godkendt
SE
2. Dispensationer
SN-repræsentanterne orienterede om de dispensationer, der er behandlet i den
forgangne periode.
Studienævnet behandlede en ansøgning om ophævelse af en dispensation, der
tidligere er givet om aflæggelse af et udvidet specialet på 60 ECTS.
SN imødekom ansøgningen, således at den studerende overgår til et speciale på 30
ECTS.
3. Evaluering af studiestarten
Allan Jakobsen og Karina Fleischer orienterede fra evalueringen af studiestarten
2015. Det er generelt positive tilbagemeldinger på studiestarten og tutorerne. Dog
var der kommentarer vedrørende alkohol og oplæg fra fagforeninger, som SN
drøftede.
Da fagene på MEF er meget forskellige, blev det besluttet ikke at ændre i de
nuværende rammer. I stedet bør der være en tættere dialog mellem tutorerne og SNrepræsentanterne.
Der blev fremsat et forslag om at invitere tutorerne til SN-mødet, hvor SN
godkender programmer for introforløb og rustur.
4. Tekst til KUnet om pensumliste vs. litteraturliste
Allan Jakobsen har udarbejdet en tekst om litteraturliste og pensum i frie opgaver, da
mange studerende har spørgsmål til formalia krav. SN var generelt meget tilfredse
med teksten, der blev dog fremsat et par ændringer. Teksten lægges herefter på
KUnet.
Da Film- og medievidenskab i deres studieordninger tolker litteratur og pensum
identisk, skal der udarbejdes en separat tekst. Eva Redvall og Allan Jakobsen
udarbejder en sådan tekst i fællesskab. Det blev foreslået, at FM ændrer dette ved
næste revision af studieordninger.
5. Status på ad hoc udvalg
Følgende ad hoc udvalg er for nuværende i gang:

AJ

AJ

SN-rep.

Pædagogik BA-ordning:
Bolette Moldenhawer, Gerd Christensen, Jonathan Aagesen og Vanessa Paladino
Filosofi KA-ordning:
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Morten Ebbe Juul Nielsen, Thor Grünbaum, Rasmus Petersen og Jonathan Harmat
Retorik BA-ordning:
Hanne Roer, Elisabeth Hoff-Clausen, Stefanie Reppien og Madeline Luidor Heltberg
Film og medievidenskab Praktik:
Johannes Riis og Laura Laursen
Film og medievidenskab samundervisning:
Jesper Koppel, Johannes Riis, Signe Ahrentsen og Laura Laursen
Evaluering
Hanne Roer, Augusta Wilken og Karoline Kjer
SN vedtog, at status fra ad hoc udvalg er fast punkt på dagsordenen på hvert 2-3.
møde.
6. Revision af rulleplan for studieordningsrevisioner
Kvalitetssikringspolitikken kræver, at studieordninger revideres hvert tredje år. I den
forbindelse skal de tilpasses Fakultetets skabeloner. Desuden skal studieordninger
budgetgodkendes af instituttet. SN-vip’erne bør opdatere rulleplanen, så den er
retvisende for deres fag.
Allan Jakobsen har udarbejdet en oversigt over, hvornår gymnasierettede
sidefagsordninger skal revideres i relation til centralfagsstudieordningen og
afhænger af, på hvilket studieår samundervisningen finder sted.
Når alle fagene har besluttet, hvilken af de tre modeller de ønsker for faget, kan
rulleplanen revideres. Allan tilbyder at deltage i afdelingsmøderne og forklare de tre
modeller.
7. Godkendelse af pensumtillæg for tilvalgsordningen i Pædagogik
Studienævnet godkender pensumtillæg med få rettelser
8. Meddelelser
SL oplyser, at filosofiuddannelsen er blevet udpeget til akkreditering.
Der er i den forbindelse nedsat en arbejdsgruppe, som skal bestå af to HVIP og to
studerende. Gruppen består indtil videre af:
 Morten Ebbe Juul Nielsen
 Leo Catana
Augusta Wilken ønskede at deltage i arbejdsgruppe, og vil desuden hjælpe med at
finde yderligere en studerende til gruppen.
Arbejdsgruppen skal udarbejde en selvevalueringsrapport samt redegøre for en
række forhold på filosofi som f.eks. frafald, gennemførelsestider, beskæftigelse efter
uddannelse samt redegøre for handleplan for faget. SL er gået i gang med at
indsamle informationer.
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9. Eventuelt
Der var intet til dette punkt
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