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1. Godkendelse af referat fra mødet d. 3.11.2016
Referatet blev godkendt.
2. Godkendelse af pensum-appendix for:
- Filosofi KA-sidefag 2013-ordning
- Pædagogik KA 2013-ordning
- Digital kommunikation og æstetik
SN kommenterede de tre appendix, der herefter blev godkendt. De
lægges på KUnet.
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3.

Evalueringssammenfatning for foråret 2016 og opfølgning
Godkendelsen af forårets evalueringssammenfatning har afventet
fagenes eksamensstatistik. Da eksamensstatistikken fremover skal
fremgå af uddannelsesredegørelsen og ikke af
evalueringssammenfatningen, vil sammenfatningen fremover kunne
blive behandlet umiddelbart efter semesterafslutning.
SN kommenterede sammenfatningen og drøftede kategoriseringen af
B- og C-træk. For at forenkle arbejdet med kategoriseringen, tages
der initiativ til udarbejdelse af et skema for de forskellige kategorier.
Da sammenfatningen bør indeholde opfølgning fra sidste semesters
evaluering, vil Henrik Søndergaard gennemgå dette.
Henrik Søndergaard orienterede om, at Institutledelsen har iværksat
en redegørelse af, hvorfor andelen af karakterne 10 og 12 er større på
MEF end gennemsnittet for øvrige HUM uddannelser samt lave
gennemførelser på visse moduler.
SN godkendte evalueringssammenfatningen. Den fremsendes til
orientering blandt de studerende samt til underviserne.

4. Censorkontakt
Universiteterne har et fælles ønske om i højre grad at kunne inddrage
censorformændenes årsberetninger systematisk i udvikling og
kvalitetssikring af uddannelserne. På den baggrund er der udarbejdet
et udkast til et fælles skema for censorformandskabet årlige
indberetning, som SN kommenterede på.
Blandt andet bør der være spørgsmål med mere fokus på faget samt
udvikling af dette.
5. Studiestatistik
Studienævnet har modtaget rapporter for studieårene: 2013, 2014 og
2015 med nøgletal om optag, bestand, førsteårsfrafald, nøgletal for
STÅ-produktion, gennemførelse og frafald samt nøgletal om
studietider og dimittender.
Hver SN-repræsentant kommenterede overordnet rapporterne.
Det kunne være interessant at gå mere i dybden med visse nøgletal
for at finde forklaringer og årsager til frafald og lange studietider.
6. Dispensationer
En ansøgning på filosofi om dispensation fra den gymnasierettede
tilvalgspakke blev behandlet og imødekommet.

SIDE 2 AF 3

SIDE 3 AF 3

SN-medlemmerne orienterede om behandlede dispensations- og
meritsager.
7. Meddelelser
SN drøftede deltagelsen i den kommende studienævnskonference.
8. Eventuelt
SN-medlemmerne fremsatte kommentarer til det netop afholdte
førsteårspædagogik seminar.
Der var stor tilfredshed arrangementet med god deltagelse af
undervisere, studerende og koordinatorer. Det er et godt signal over
for de studerende, at arbejdet med førsteårspædagogik prioriteres.
Der skal nu sættes timer af til det videre arbejde. Henrik
Søndergaard er tovholder på projektet.
Referaterne for aftagerpanelmøderne i oktober er lagt på
hjemmesiden. Hvis fagene ønsker ændringer af
panelsammensætningen, bør dette arbejde sætte i gang. Tine
Weidick skal orienteres, hvis sammensætningen ændres.

