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1. Godkendelse af undervisningsplaner for E16 og F17
Kvalitetssikringspolitikken forskriver, at undervisningsplaner
godkendes i studienævnet. Blandt andet skal det tilses, at
forskningsdækning samt HVIP/DVIP ratio overholdes.
Uddannelseskoordinatorerne præsenterede hver især deres
undervisningsplaner samt eventuelle udfordringer.
Film- og medievidenskab: dilemma om antallet af dansk/engelsksprogede kurser på kandidatuddannelsen, idet uddannelsen
også udbydes til fulldegree studerende.
Kommunikation og IT: HVIP cirkulerer blandt uddannelsens
moduler, så alle over tid får indgående kendskab til alle moduler.
Pædagogik: Pr. 1.8.2016 er to videnskabelige assistenter samt en
ekstern lektor ansat, de indgår alle i undervisningsplanen i
samarbejde med fagets HVIP.
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Retorik: for første gang er tilvalget integreret med
grundfagsundervisningen, hvilket betyder store hold.
Generelt er det en udfordring med de meget store hold på
kandidatuddannelserne.
Alle undervisningsplaner blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 28.6.2016
Referatet blev godkendt.
Frafaldsrapporten bliver drøftet på næste SN-møde.
3. Valg af ny næstformand
Karoline Kjer blev valgt som næstformand
4. Valg af ny suppleant for studienævnsrepræsentant i Film- og
medievidenskab
Suppleant for studienævnsrepræsentant i Film- og medievidenskab
Helle Strandgaard Jensen har opsagt sin stilling. Mette Hjort er
indstillet som ny suppleant, der mangler dog endelig godkendelse fra
rektor.
5. Godkendelse af holddispensation for Kommunikation og IT
Stine Lomborg orienterede om en ønsket holddispensation for
efterårssemesteret 2016 i faget Audiovisuel kommunikation på
bacheloruddannelsen. Holddispensationen er allerede godkendt af
fakultetet.
For at involvere de studerende mere i undervisning samt inkludere
mere feedback i undervisningen, ønskes de nuværende
eksamensbestemmelser ændret, således at der blandt andet stilles
krav om deltagelse i 75 % af undervisningen, samt at den nuværende
afsluttende bundne hjemmeopgave ændres til en revideret udgave af
de fire obligatoriske opgaver.
SN godkendte dispensationen.
6. Godkendelse af pensumtillæg for Film- og Medievidenskab for
kandidatuddannelsen 2016
SN drøftede det fremsendte tillæg. Tillægget kan godkendes, såfremt
uddannelseskoordinator, studievejleder og SN-vip i samarbejde
reviderer pensumtillæg under forudsætning af SNs fremsatte
kommentarer.
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7. Godkendelse af uddannelsesredegørelsen for
Masteruddannelsen i Cross Media Communication
SN godkendte uddannelsesredegørelsen.
8. Orientering om kommende aftagerpanelmøde
Henrik Søndergaard havde udarbejdet en skitse til det kommende
aftagerpanelmøde. Hvor MEFs 7 aftagerpaneler samles i et fælles
MEF-panel.
Arrangementet afholdes d. 5. oktober 2016 kl. 19.00-21.30, hvor
SN-medlemmer, uddannelseskoordinatorer, studievejledere,
afdelingsledere og udvalgte VIP medvirker.
Der veksles mellem møder i fagpanelerne og i det fælles panel.
Der bør minimum være tre punkter til drøftelse i de fagvise paneler.
Her kan blandt andet diskuteres, uddannelsernes relevans for
samfundet, herunder aftagernes ønsker, behov og mening. Desuden
bør der drøftes, om der skal ske udskiftning af panelmedlemmer.
Tanken er, at aftagerpanelmødet fremadrettet afholdes den første
onsdag i oktober.
9. Eventuelt
Henrik Søndergaard omdelte et notat om genindførelse af feedback
ved skriftlige opgaver på MEF.
For at begrænse administrationen mest muligt, foreslås det, at
underviserne honoreres for 15 minutters feedback pr. studerende, der
afleverer skriftlig opgave.
Feedback gives umiddelbart, efter at karaktererne er fastlagt, og
foregår i et afgrænset tidsrum (en eller to dage).
Det kan overvejes, om feedback bør koncentreres om særlige
eksaminer eller skal gives ved alle skriftlige prøver uden mundtligt
forsvar.
De studerende opfordres til at drøfte udspillet i deres bagland.
Punktet bringes op på næste SN-møde.
Karoline Kjer spurgte til situationen i Studievejledningen, hvor fire
studenterstudievejledere har opsagt deres stillinger. Henrik
Søndergaard forklarede, om omstruktureringen i Studievejledningen
med ønsket om styrkelse af karrierevejledning med ansættelse af en
AC-vejleder. Pr. 1.8.2016 er Sine Below ansat som AC-vejleder i et
3 måneders vikariat.
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