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1. Godkendelse af intro- og rusprogrammer
De programansvarlige tutorer deltog ved dette punkt og svarede på
spørgsmål fra SN. Alle BA intro- og rusprogrammer blev godkendt.
Det blev foreslået, at SN-VIP fremover deltager i udarbejdelse af
programmerne for introugen. SN bør desuden opdatere retningslinjerne for
udarbejdelse af rus- og introprogrammer.
SL orienterede om den årgangsansvarlige rolle på BA 1. år.
 Kontaktperson for 1. årgang
 Koordinering af kurserne
 Ansvarlig for at læsegrupperne er i funktion
Introduktionsprogrammer for kandidatuddannelserne blev godkendt. Der
manglede dog programmer for Cognition & Communication og Retorik.
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2. Godkendelse af referatet fra mødet d. 1.5.2016
Referatet blev godkendt.
3. Godkendelse af studieordninger
 Filosofi gymnasierettet BA- og KA-tilvalg:
Leo Catana præsenterede ordningerne, der er baseret på
samundervisning med bacheloruddannelsen 2016-ordningen.
SN godkendte ordningen.
 Filosofi kandidatordning:
Morten Juul Nielsen præsenterede ordningen, som har store
ændringer i forhold til den nuværende ordning sat mindre
valgfrihed.
SN drøftede passus om læsning af tekster på fremmedsprog. Det
blev vedtaget, at der kan indgå tekster på tysk, fransk og italiensk i
valgfagene.
SN godkendte ordningen.
 Pædagogik bachelorordning:
SN fremsatte kommentarer om:
Genbrug af litteratur - mangler overensstemmelse mellem tidligere
SN beslutning.
Genindlevering af skriveøvelsen ved nyt spørgsmål.
SN ønsker at fjerne muligheden for, at de studerende kan spekulere
i at blanke første eksamensforsøg eller droppe aktivitetskravet og
gå direkte til en skriftlig hjemmeopgave.
Karen Borgnakke og Karoline Kjer bringer disse kommentarer
videre til ad hoc udvalget.
Ordningen bringes til godkendelse på næste SN-møde.
De netop godkendte ordninger mangler alle et pensumappendix, som SN
skal godkende. Disse bør snarest udarbejdes.
Allan Jakobsen meddelte, at det ikke fremgår af alle
MEFs studieordninger, hvordan normalside definitionen er for tabel,
diagrammer og illustrationer. Film- og Medievidenskab har i deres nyere
ordninger indført en definition på 400 typeenheder pr. styk. Det forslås
indføjet i alle ordninger.
4. Feedback
En feedbackgruppe blandt de studerende i MEF-rådet har fremsendt et
forslag til indføring af en ny feedbackordning på MEF. Forslaget går på, at
den studerende selv tilmelder sig feedback i forbindelse med

eksamensaflevering i Digital Eksamen, og der igennem får oplyst tid og sted
for feedbacken.
SL kommenterede, at forslaget virker administrativt meget tungt med
afregning af feedback for hver enkelt tilmeldt studerende. En genindførelse
af feedback svarer til 600 timer, som i givet fald skal findes et andet sted.
Der er fra ledelsen meldt ud, at feedback efter karaktergivning ændres til
feedforward, denne kommunikation har desværre været noget uklar for både
studerende og ansatte.
SN besluttede at drøfte genindførelse af feedback på et senere tidspunkt.
Fagmiljøerne opfordres også til at drøfte dette.
5. Planlægning af møder for efteråret
Udsættes
6. Evalueringsprocedure
SL gennemgik den kommende evalueringsprocedure, som bliver behandlet
på SN-mødet d. 28.6.2016. SN-VIP’ere og studenterrepræsentanter bedes i
fællesskab gennemgå alle fagets undervisningsevalueringer og udarbejde en
foreløbig intern rapport, hvor der foretages en klassifikation af
uddannelsesaktiviteter i A, B, C elementer. Rapporten fremlægges og
drøftes i SN. På baggrund af disse drøftelser og de interne rapporter
udarbejdes en endelig sammenfatningsrapport indeholdende
eksamensstatistik. Rapporten offentliggøres på instituttets hjemmeside.
SN godkendte proceduren.
Karen Borgnakke gjorde opmærksom på problematikken, at en enkelt
kommentar fra en studerende i undervisningsevalueringen kan bliver et
gennemgående træk for kurset. Procedurebeskrivelsen til undervisere bør
revideres.
7. Drøftelse af evalueringsskema for skriftlige opgaver
Punktet udsættes
8. Dispensationer
SL fremlagde to ansøgninger fra studerende, der skal i Praktik:
Ansøgning om dispensation fra timekravet. Ansøgningen imødekommes.
SN lagde især vægt på, at praktikforløbet er ved en ambassade i udlandet,
forløbet er specialeforberedende, der er lagt en konkret plan for afvikling af
den restende del af uddannelsen samt at forløbet ikke bliver
studietidsforlængende.

SIDE 3 AF 4

SIDE 4 AF 4

Ansøgning om dispensation fra at anvende MEFs specialekontrakt.
Studerende skal i praktik i FN, der har deres egen praktikkontrakt og ikke
ønsker at indgå andre kontakter. SN imødekom ansøgningen.
Karen Borgnakke fremlagde en holddispensation for pædagogik BA modul
1 for efteråret 2016. Der ønskes mulighed for at aflægge skriveøvelser i
grupper, da den afsluttende hjemmeopgave til modulet skal aflægges i
grupper vil dette skabe større læringsudbytte. SN imødekom ansøgning.

9. Meddelelser
Udsættes
10. Eventuelt
Udsættes

