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Referat af møde i studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling
Den 5. april 2016
Deltagere:
Til stede
Hanne Roer, Morten Ebbe Juul Nielsen, Sofie Augusta Wilken, Taina Bucher, Karen Borgnakke,
Karoline Marie Kjer, Henrik Søndergaard, Sanne Eyrich og Mette Walther.
Dagsorden
Ad 1) Godkendelse af referat
Referat godkendes uden kommentarer
Ad 2)

Dispensationer
SN-repræsentanterne orienterede om de dispensationer, der er
behandlet i den seneste periode.

Ad 3)

Kriteriet for optagelse på kandidatuddannelser
Sanne Eyrich orientereret i forbindelse med den kommende behandling af ansøgninger ved
kandidatoptagelse.
SN-vip’erne skal i første omgang vurdere ansøgningerne på baggrund af deres BAuddannelse og ikke på deres motiverede ansøgning.
Såfremt en studerende optages fra en BA-uddannelse, der ikke allerede fremgår af listen
over direkte adgangsgivende uddannelser, skal denne uddannelse tilføjes listen for optaget
2017.
Såfremt der er flere kvalificeret ansøgere end ledige pladser skal ansøgere prioriteres efter
fagets kriterier. Opfølgning på kriterier og drøftelser af processen tages op på SN-mødet i
maj.

Orientering




Studiestartsprogrammet indeholder en gennemgang af fagets ugeplaner. . SNstuderende og –VIP bør i samarbejde udarbejde en revideret ugeplan. Ugeplanerne
godkendes på næste SN-møde.
Foranlediget af en henvendelse fra to studerende på pædagogik omkring et
begrænset antal BA-vejledere og et utilstrækkeligt vejledningsforløb Foreslog SN,
at SN-vip’erne har en tættere dialog om ressourceplanerne med
uddannelseskoordinatorerne. Således kan kritiske punkter blive belyst tidligere.
Opsamling på ressourceplanerne kan ske på mødet i juni, hvor
uddannelseskoordinatorer inviteres til at præsentere ressourceplanerne.
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Ad 4)

SL præsenterede kort indholdet i evalueringsrapporten for Filosofi. Den er
udarbejdet i samarbejde med SN-VIP, uddannelseskoordinatoren og en gruppe
studerende. Rapporten er sendt til FAK.

Meddelelser
Ad-hoc udvalget for evalueringer er ved at kigge på udformning af spørgsmål og
muligheden for at udarbejde et elektronisk evalueringsskema. Ad-hoc udvalget tager
kontakt til FAK og præsenterer et udkast for SN hurtigst muligt.

Ad 5)

Evt.

Film- og Medievidenskabs fagråd har rettet henvendelse til SN, hvor de anmoder om, at få
eksamensdatoerne oplyst tidligere end hidtil. Studieadministrationen har drøftet
henvendelsen og vil forsøge at imødekomme dette, hvor det er muligt.
SN-VIP savner information om aftagerpanel. SL tilbyder at informere om dette på næste SN-møde.
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