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1. Godkendelse af studieordningen for Pædagogik BA
Bolette Moldenhawer deltog i dette punkt. Ad hoc udvalget har
gennemgået og drøftet SNs kommentarer til studieordningen fra sidste
møde. Idet SN har taget en principiel beslutning, at omprøven skal være
en anden prøve end den ordinære prøve, ændres dette i ordningen. SN
godkendte herefter studieordningen samt pensumtillægget.
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 7.6.2016
Referatet blev godkendt.
3. Høring af den fremtidige uddannelsesportefølje
Alle afdelinger fra MEF har fremsendt deres høringssvar til institutleder
Maja Horst om den fremtidige uddannelsesportefølje - brede BA
indgange eller tværgående kursusbånd.
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De studerende i SN blev derfor hørt om deres synspunkt. De studerende
foretræk de tværgående kursusbånd for at fastholde de fagspecifikke
uddannelser, der er udviklet med baggrund i forskningsfaglighed. Det er
dog nødvendigt, at de tværgående kurser er ordentlig gennemtænkte,
således at den høje faglighed bevares. En nedlæggelse af de nuværende
studienævn er meget bekymrende, da det er det eneste organ på
institutterne, hvor de studerende har indflydelse. Alle var enige om, at
det er vanskeligt at gennemskue økonomien ved de to modeller.
En tredje model kunne være tværgående kurser alene for de uddannelser,
der ikke kan leve op til de økonomiske kriterier.
Det var et stort ønske, at den valgte model inddrager
forskningsfagligheden, studerende, undervisere, studieordninger og
administration.
BA- og KA-tilvalg kunne gentænkes som brede bånd med 5-6
tilvalgspakker på humaniora, hvormed BA og KA-uddannelserne kunne
bevares.
4. Planlægning af møder for efteråret
Studienævnet vedtog følgende mødedatoer alle kl. 13-15:
24. august 2016
22. september 2016
13. oktober 2016
3. november 2016
24. november 2016
15. december 2016
12. januar 2017 kl. 13-16 (SN- og evalueringsmøde)
5. Eventuelt
Hanne Roer orienterede om en invitation til studienævnskonference d.
2.12.2016, som hele studienævnet er inviteret til.
Institutlederens notat om omstrukturering af Studievejledningen på MEF
blev drøftet. Det er foreslået at omstrukturere Studievejledningens
ressourcer ved fremover at have to fuldtidsansatte AC-vejledere samt to
studentervejledere. Begrundelsen er et stigende behov for
karrierevejledning, studiestartskoordineringen flyttes til
Studievejledningen samt øgede kollektive indsatser i forhold til
frafaldsforebyggelse med mere.
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De studerende i SN havde en vis bekymring for forslaget, idet
studentervejlederne er et vigtigt bindeled mellem administration,
studerende og undervisere. Samtidig skal de to studentervejledere kunne
dække vejledningsspørgsmål fra andre MEF-uddannelser end deres
egen, hvilket også er bekymrende.
Hanne Roer fremsender høringssvar til IL.
SN´s årshjul fremsendes til godkendelse på mail blandt nævnets
medlemmer.
Eva Novrup Redvall ønsker at drøfte frafaldsrapporten samt antallet af
engelsksprogede kurser på Film- og Medievidenskabs
kandidatuddannelse på næste SN-møde.
Herefter fortsatte mødet med behandling af forårets
undervisningsevaluering.
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