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Referat af møde i studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling
Den 26. april 2016
Deltagere: Hanne Roer, Allan Jacobsen, Morten E.J. Nielsen, Henrik Søndergaard, Sofie Augusta
Wilken, Eva Redvall, Karen Borgnakke, Taina Bucher, Stefanie Reppien, Karoline Kjer, Sanne
Eyrich og Mette Walther
1. Godkendelse af referat fra møderne d. 8.3.2016 og 5.4.2016
Begge referater blev godkendt
2. Dispensationer
SN-repræsentanterne orienterede om de dispensationer, der er blevet behandlet i den
seneste periode.
Taina Bucher ønskede en kollektiv dispensation for pensumkravene til faget
Kommunikation i kontekst. Det blev besluttet, at Kommunikation og Its appendix
ændres og disse ændringer fremsættes på et kommende møde for SN.
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Karen Borgnakke ønskede en kollektiv dispensation til faget Anvendelse af
pædagogisk viden. SN gav tilladelse til, at det skriftlige materiale som indleveres til
den mundtlige individuelle eksamen, bygger på rapporter udarbejdet i grupper.
3. Godkendelse af ugeplaner
SN godkendte de fremlagte ugeplaner med enkelte rettelser. Det bør fremgå, at
ugeplanerne er et eksempel på en typisk uge for en studerende.
Skemaerne fremsendes til Allan Jacobsen, som uploader ugeplanerne på KUnet og
hjemmesiden. SN-VIP samt tutorerne præsenterer ugeplanerne i introugen.
4. Indstilling af kandidater til undervisningsprisen
Studienævnet har mulighed for at indstille et antal kandidater til underviserprisen.
Prisen uddeles ved Majfesten d. 27. maj 2016.
Det blev vedtaget, at studenterrepræsentanterne i samråd med fagrådene udvælger
kandidater. Indstilling af kandidat fremsendes til SN-formand senest 9. maj 2016.
Endelig indstilling af kandidater behandles ved næste SN-møde.
5. Aftagerpanel
Instituttets aftagerpaneler har til opgave at rådgive studienævnet i
uddannelsesstrategiske spørgsmål, herunder forhold vedrørende uddannelsernes
relevans på arbejdsmarkedet. Medlemmerne af aftagerpanelerne beskikker vi selv,
de er en slags ambassadører for det pågældende fag og kan bruges som
gæsteundervisere i undervisningen.
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Der skal afholdes et årligt møde med aftagerpanelet. Det blev foreslået at afholde
næste møde i panelerne i efteråret 2016 eventuelt i kombination med et fælles
foredrag/debatmøde. SN-VIP bedes gennemgå og eventuelt revidere listen over
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medlemmer. Efter aftale kan institutsekretær Tine Weidick stå for mødeindkaldelser
og opgaver i forbindelse med forplejning.
Henrik Søndergaard udarbejder oplæg for det kommende møde, der drøftes på et
senere SN-møde.
6. Orientering
 SN havde fået fremsendt notaterne ”Fakultetets fremtidige
uddannelsesportefølje” og ”Uddannelsesøkonomisk beretning”.
De forslag, der er beskrevet i fakultets fremtidige uddannelsesportefølje, er så
fundamentale forandringer, at et meget bekymret SN mener, at der bør reageres.
Samtidig bør forskningsmiljøerne, SN og studerende inddrages fra starten. Det
aftales, at Nete Nørgaard Kristensen medlem af akademisk råd inviteres til næste
møde.
 Ad-hoc udvalget for evalueringer: Fakultetet oplyser, at der til efteråret 2016
kommer nye fælles elektroniske evalueringsskemaer. Arbejdet med
evalueringsskemaerne for undervisning afsluttes derfor.
Udvalget har udarbejdet et udkast for et nyt skema til evaluering af større
skriftlige opgaver. SN fremsatte en række kommentarer til udkastet, der sendes
til godkendelse på næste møde.
7. Meddelelser
 Morten E. Nielsen orienterede om, at arbejdet med filosofis nye
kandidatstudieordning næsten er færdig, der mangler kun gennemsyn fra
studenterrepræsentanterne.
 Hanne Roer orienterede om, at tillidsrepræsentant Anne Mette Thorhauge har
modtaget henvendelser fra undervisere, der synes, det er hårdt at undervise de
store hold. Undervisningen skal indrettes på en anden måde, hvilke kan kræve
efteruddannelse af undervisere. TEACH, Humanioras universitetspædagogiske
center har i dette semester hjulpet i en lignende situation på Film- og
Medievidenskab. Disse erfaringer kan med fordel deles til alle undervisere.
8. Eventuelt
Der var intet til dette punkt
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