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1. Godkendelse af referat fra mødet d. 24.11.2016
Referatet blev godkendt.
2. Drøftelse af kategorierne A-, B- og C-træk i forbindelse med
udarbejdelse af evalueringsrapporterne
SN vedtog, at det er elementer/træk fra undervisningen, der skal
placeres i kategorierne og ikke kurser. Det er et vigtig hensyn til
underviseres videre karrierer, at kurserne ikke identificeres i de
forskellige træk.
Kritik af spørgsmålene fra evalueringsskemaerne blev drøftet, men
da et udvalg under fakultetet arbejder med udarbejdelse af et nyt
evalueringsskema, afventer SN dette arbejde.
Underviserne bør være opmærksom på at afsætter rimelig tid til
den mundtlig og den skriftlige evalueringen. Da der ofte er behov
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for kommentarer eller information fra underviseren, bør
underviseren udarbejde deres egen evaluering af kurset, der
afleveres samtidig med slutevalueringen.
Det er vigtigt, at det fremgår af evalueringsproceduren, at det er
hovedtræk der overføres til sammenfatningsskemaet og ikke alle
kommentarer skal overføres.
Det foreslås, at studienævnsrepræsentanterne giver lærergrupperne
feedback fra fagenes undervisningsevaluering.

3.

Drøftelse af procedure for ikke godkendt aktiv
undervisningsdeltagelse
Punktet udsættes.

4.

Pensum- og litteraturbestemmelser for uddannelser under Filmog medievidenskab – godkendelse af appendix
Det nuværende appendiks for kandidatuddannelsen tager ikke højde
for de bundne skriftlig hjemmeopgave, der anvendes ved reeksamen.
Det er derfor nødvendigt, at der udarbejdes et nyt appendix. SN
fremsatte kommentarer og godkendte her efter.

5.

Mødedatoer for foråret 2017
Følgende torsdage kl. 13-15 blev vedtaget:
9. februar
2. marts
23. marts
20. april
11. maj
1. juni
22. juni
29. juni

6.

Dispensationer
SN-medlemmerne orienterede om behandlede dispensations- og
meritsager

7.

Meddelelser
Der var intet til dette punkt

8.

Eventuelt
Der var intet til punkt

SIDE 2 AF 2

