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Referat af møde i studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling
Den 8. marts 2016
Deltagere:
Signe Ahrentsen, Karen Borgnakke, Allan Jakobsen, Oskar Konstantyner, Søren Overgaard, Eva
Redvall, Hanne Roer, Karoline Kjer, Stefanie Reppien, Henrik Søndergaard og Sanne Eyrich
(referent).
Ikke tilstede: Taina Bucher og Augusta Wilken
1. Besøg fra Uddannelse og Studerende af Ea Feldfos og Peter Hussmann
vedr. institutionsakkreditering og kvalitetssikringsprocedurer
Ea Feldfos og Peter Hussmann fra fakultetet, Uddannelse og Studerende orienterede
SN om, at KU skal institutionsakkrediteres i 2016.

Ansvarlig

For at opnå en positiv institutionsakkreditering skal kvalitetssikringssystemet være
velbeskrevet, gennemprøvet, systematisk og velfungerende.
En positiv akkreditering gælder i 6 år og giver KU mulighed for at selvforvalte, dvs.
evaluere uddannelser, lukke og oprette nye uddannelser.
SNs og SLs ansvar for kvalitetssikring blev gennemgået. MEF har en oversigt på
hjemmesiden over ansvarsfordelingen ved kvalitetssikring af uddannelser, denne bør
gennemgås og opdateres.
Der vil i hhv. juni og november 2016 blive afholdt panelbesøg, hvor der er mulighed
for, at SNs medlemmer kan blive udpeget til deltagelse.
2. Godkendelse af referat fra mødet 16.2.2016
Referatet blev godkendt

SE

3. Dispensationer
SN-repræsentanterne orienterede om de dispensationer, der er behandlet i den
forgangne periode.
4. Status på ad hoc udvalg
 Evalueringsudvalget – første møde afholdes d. 16.3.2016
 Filosofi KA – Thor Grünbaum indtræder i udvalget
 Pædagogik BA – den fastlagte tidsplan følges
 Film- og Medievidenskab Praktik – har endnu ikke afholdt første møde
 Film- og Medievidenskab samundervisning – Helle Strandgaard Jensen
indtræder i stedet for Johannes Riis
 Retorik BA – har endnu ikke afholdt første møde
5. Tilbagemeldinger fra afdelingerne vedr. rulleplan for
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studieordningsrevisioner
Allan Jakobsen har deltaget i afdelingsmøder for Filosofi, Retorik og Film- og
medievidenskab, hvor de har taget beslutning om, hvordan gymnasierettede
sidefagsordninger revideres i forhold til centralfagsstudieordninger, således der kan
fortages samundervisning.
Retorik og Film- og medievidenskab har truffet besluttet, herefter kan rulleplanen
opdateres. Der mangler fortsat en tilbagemelding fra Filosofi.

SE/AJ

6. Afklaring af spørgsmål til studieordningen i Pædagogik KA
Ad hoc udvalget modtaget lige nu en del spørgsmål fra Fakultetet som kvalitetssikre
KA-ordningen. Gerd Christensen og Karen Borgnakke svarer i fællesskab.
Studieordningen forventes at træde i kraft pr. 1.9.2016.
7. Aftagerpanel/dimittendpanel
SL orienterede om, at der ifølge kvalitetssikringspolitikken skal afholdes et årligt
møde i aftager- og dimittendpanelet. SN-vip undersøger status på uddannelsernes
aftager- og dimittendpaneler og punktet bringes op på næste SN-møde.
8. Meddelelser
Studieleder Henrik Søndergaard meddelte:

SN-VIP

HS

Afholdes af ekstraordinært SN-møde d. 29. marts kl. 10.00 – 11.00. Hvor
uddannelsesredegørelsen skal behandles pga. deadline d. 1. april 2016.
SL arbejder for nuværende med uddannelsesevalueringen af filosofi, hvor der er
nedsat en arbejdsgruppe bestående af Morten Ebbe Juul Nielsen, Leo Catana,
Augusta Wilken. Augusta forsøger at finde et yderligere medlem til gruppen.
I første omgang udarbejdes en rapport om filosofiuddannelsen. Blandt andet skal der
redegøres for kritiske forhold, herunder frafald, lange studietider samt
beskæftigelsestal.
SL udarbejder desuden den årlige uddannelsesredegørelse for alle MEFs
uddannelser på nær filosofi. SL vil kontakte SN-VIP og uddannelseskoordinatorer
for yderligere oplysninger.
Fakultetet lægger op til at afskaffe betalende tutorer i forbindelse med studiestarten.
MEF har dog valgt at ansætte 15 tutorer dvs. 3 tutorer pr. fag. De har hver følgende
ansvarsområder: program, budget og kommunikation.
Der ansættes desuden et betydeligt antal ulønnede tutorer:
 Film- og Medievidenskab: 22
 Filosofi: 19
 Kommunikation & IT: 19
 Pædagogik: 18
 Retorik: 10
De lønnede tutorer vil få betalt rusturen, hvor de ulønnede tutorer vil skulle betale en
reduceret pris.
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For at styrke første år på bacheloruddannelserne, afsætter MEF flere timer til de
årgangsansvarlig, så de kan deltage i studiestarten.
Der skal nedsættes et kvote 2-udvalg. Udvalget bør bestå at SNs medlemmer, dog
skal hvert fag mindst have én repræsentant. Udvalget skal deltage i mødet d. 9. juni
kl. 9-17, hvor kvote 2 ansøgninger vurderes. Materiale og kriterier drøftes på det
ekstraordinære møde d. 29. marts 2016.
Filosofi ønsker at få godkendt et ad hoc udvalg til udarbejdelse af den
gymnasierettet BA-tilvalgsordning. Punktet sættes på dagsordenen ved det
ekstraordinære møde d. 29. marts 2016.
9. Eventuelt
Der var intet til dette punkt
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