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Referat af møde i studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling
Den 10. maj 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, Signe
Ahrentsen, Oscar Konstantyner, Sanne Eyrich og Mette Walther
1. Godkendelse af referat fra mødet d. 26.4.2016
Referatet blev godkendt
2. Høring af studiefremdriftsreform 2.0
Studienævnet drøftede 12-mandsudvalget forslag til justering af studiefremdriftsreformen på KU. Det kan dog være vanskeligt at forudse konsekvenserne af
forslagene, og hvorvidt KU kan leve op til målet om studietidsreduktion.

SE

HR

SN drøftede følgende emner:
 Større undervisningshold med færre ressourcer gør det vanskelig samtidig at
nedbringe studietiden.
 Det er vigtigt at fastholde 6 måneder til specialet
 Det er urimeligt, at barselsorlov tæller med i den samlede studietid.
 SN undrer sig over formuleringen omkring 1. års prøven
 Sommerkurser: Hvem skal undervise? Er det økonomisk rentabelt at afholde
dem? En idé kunne være at afholde generiske skrivekurser.
 Muligheden for at afmelde sig eksamen, men tilmelding til kurset består? Her
er det vigtigt, at kommunikationen til de studerende er helt klar, så de forstår
at de er forpligtet til at tage eksamen senere. SN forslår, at første
eksamensforsøg er tvunget.
 Positivt at eftertilmeldingsperioden er tilbage
Hanne Roer fremsender høringssvar på baggrund af kommentarerne.
3. Indstilling af kandidater til undervisningsprisen
SN har ikke modtaget indstillinger fra fagrådene.
4. Drøftelse af udkast til nyt uddannelseslandskab
Nete Nørgaard Kristensen (NNK) som er repræsentant i Akademisk råd deltog under
dette punkt. Akademisk råd rådgiver ledelsen og NNK er meget interesseret i at
videregive SNs kommentarer til udkastet.
NNK orienterede om, at Akademisk råd har haft en indledende drøftelse af udkastet
til det nye uddannelseslandskab på deres møde d. 5.4.2016. Uddannelsesøkonomien
er for nuværende ikke rentabel, og det kan derfor blive nødvendigt at foretage
ændringer i det nuværende uddannelseslandskab.
Dekanen ønsker at involvere fagmiljøerne i processen, og en procesplan forventes
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blive meldt ud snarest.
Der forventes ikke, at der bliver truffet en beslutning i 2016 om ændring af
uddannelseslandskabet.
Et eksternt konsulentbureau vil desuden snarest foretage en analyse af humanioras
uddannelsesøkonomi og har til formål at finde besparelser. Analysen skal forelægge
inden sommerferien. Præmisserne om 50/50 % forskning- og undervisningstid samt
8/12 timers kravende for hhv. kandidat- og bacheloruddannelserne opretholdes.
Flere af de foreslåede modeller blev kommenteret, og det blev foreslået, at
SN/fagmiljøerne er proaktive og kommer med forslag til at udarbejde egne modeller
Eksempelvis, tænke kursusudbuddet bedre og udbyde generiske kurser på tværs af
uddannelser/institutter.
5. Ændringer af kriterier ved KA-optag
Opfølgning på KA-optag:
Pædagogik: Sagsbehandlingen i DANS har været tidskrævende. Kriterierne skal
drøftes i fagmiljøerne.
Film- og Medievidenskab: Vil i samarbejde med Allan Jakobsen ændre kriterierne
på hjemmesiden.
6. Godkendelse af evalueringsskema for større skriftlige opgaver
Ad-hoc udvalget for evalueringer præsenterede udkastet til et nyt evalueringsskema
for skriftlige opgaver. SN fremsatte enkelte kommentarer, hvorefter skemaet blev
godkendt.
Skemaet fremsendes til de studerende via grupperummene på Absalon samt til de
specialestuderende. Det udfyldte evalueringsskema returneres efterfølgende til
mail-adresse: MEF-evaluering@hum.ku.dk
Evalueringerne vil blive behandlet af SN og indgå som led i evalueringspolitikken.
Det enkelte evalueringsskema vil først blive videresendt til vejleder, efter der er
afgivet karakter og klagefristen er udløbet.

7. Status ved SN-rep. fra ad hoc udvalg for studieordningsarbejdet
 Pædagogik BA: Ordningen er næsten færdig. Den sendes til intern høring snarest
 Filosofi KA: arbejdet med ordning er næsten færdig, der mangler kun
gennemsyn fra studenterrepræsentanterne.
 Filosofi: Gymnasierettede BA- og KA-tilvalg er næsten færdig: Ordningen
sendes i høring hos censorformanden og danske gymnasier
De fire ordninger sendes til ressourceberegning og efterfølgende til godkendelse på
næste SN-møde.
8. Dispensationer
SN-repræsentanterne orienterede om de dispensationer, der er blevet behandlet i den
seneste periode.
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Filosofi ønskede dispensation fra kravet om aktiv undervisningsdeltagelse: Givet de
store undervisnings- og seminarhold filosofi pt har på BA, er det ikke muligt for de
studerende at leve op til 2013-ordningens krav om aktiv undervisningsdeltagelse i en
hel række moduler. Ifølge studieordningen er det påkrævet, at hver enkelt studerende
får godkendt 1 mundtligt oplæg på højst 10 minutter og deltager i opposition til et
mundtligt oplæg.
Studienævnet imødekom dispensationen.
9. Meddelelser
Karoline Kjer (KK) oplyste, at de studerende har afholdt et arrangement, hvor
TEACH holdt oplæg om peer-feedback. KK opfordrer undervisere og studerende til
at gøre brug af TEACHs kompetencer.
Studielederen oplyste, at løbende feedback i undervisning ikke er fjernet, men den
mundtlige feedback efter eksamen er ændret. Såfremt denne feedback skal
genindføres, skal timer tages et andet sted fra.
Feedback bringes op som punkt på næste SN-møde.
10. Eventuelt
Der var intet til dette punkt
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