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1. Godkendelse af referatet fra mødet d. 2.3.2017

Referat blev godkendt med få ændringer.
2. Godkendelse af rammer for studiestarten

Allan Jakobsen orienterede, om de fremsendte rammer for
studiestarten. Det blev samtidig præciseret, at hver SNVIP bør samarbejde med fagets tutorer om
introprogrammet. Der skal desuden snarest findes
hjælpetutorer, kommentarer til den proces gives til
tutorerne. SN godkendte rammerne.
3. Godkendelse af sammenfatningsrapporten for

undervisningsevaluering
Hanne Roer har udarbejdet den fælles rapport på baggrund
af fagenes individuelle rapporter. SN fremsatte en række
kommentarer som revideres i den endelige udgave.
Rapporten godkendes herefter.

Drøftelse af uddannelsesredegørelsen
Henrik Søndergaard orienterede om uddannelsesredegørelsen,
som er en afrapportering om uddannelserne på MEF for
studieåret 2015-16. Da Film- og medievidenskab er udtaget til
uddannelsesevaluering, omtales de ikke så omhyggeligt i
redegørelsen.
BA-uddannelserne ved MEF er generelt mere velfungerende
end de tilsvarende KA-uddannelser. Der opstår flere
udfordringer for de studerende på det korte forløb på KAuddannelserne i forbindelse med udslusningen til
arbejdsmarkedet.
Flere af vores uddannelser har problemer omkring frafald, både
fakultetet og instituttet har udarbejdet frafaldsindsatser, der
forhåbentlig reducere frafaldet.
Fakultetet har skærpet standarden for ledighed blandt
kandidater fra 30% til 22%, hvilket får betydning for
følgende af vores kandidatuddannelser: Filosofi, Film- og
medievidenskab og Cognition and Communication. Der er
udarbejdet indsatser for dem alle, blandt andet styrket
karrierevejledning samt fokus på beskæftigelse og det
forandrede jobmarkedet.
SN kommenterede redegørelsen. Der var et ønske om at
ændre tonen i redegørelsen, hvorpå de studerende bliver
omtalt. Desuden fremgår vinteroptaget for KA på
Kommunikation og IT formentlig ikke af oversigten, hvilket
påvirker procenten for det samlede frafald på
kandidatuddannelsen.
Uddannelsesredegørelsen for Masteruddannelsen i Cross
Media Communication sættes i gang nu. Deadline er 1. maj.
4. Drøftelse af dimittendundersøgelsen for Pædagogik og Film-

og medievidenskab
Hvert 3. år udarbejdes der dimittendundersøgelser for vores
uddannelser.
Dimittendundersøgelsen for Film- og medievidenskab er blevet
drøftet på et afdelingsmøde. Dimittenderne, der har deltaget i
undersøgelsen har fulgt uddannelsen i 2009-2013, sidenhed er
der implementeret nye studieordninger.
Da undersøgelsen peger på problemer på en lang række
parametre, er det nødvendigt med handling samt analyse af
blandt andet arbejdsmarkedet. Eva Redvall opsummerede, at
mange studerende går videre på andre KA-uddannelser end på
Film- og medievidenskab.
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66% af kandidaterne får job i det private arbejdsmarked, hvor
der ikke er særlig mange faste stillinger.
Arbejdsmarkedet har ændret sig, kandidaterne skal orientere sig
bredere, end de hidtil har gjort. De skal selv skabe deres egne
job og deres egne kompetencer skal synliggøres.
Der er et ønske fra studenterrepræsentant Laura Vad Laursen, at
uddannelsen også inddrager emner som projektledelse, digitale
medier og markedsføring.
Karen Borgnakke kommenterede dimittendundersøgelsen for
Pædagogik, der endnu ikke er blevet drøftet i lærergruppen. Der
er dog ikke noget nyt eller overraskende i undersøgelsen. Dog
bør fritekstfeltet fjernes, da metoden til udvælgelse er uklar og
flere af kommentarerne er usaglige.
5. Drøftelse af kommende besparelser på humaniora

SN har mulighed for at kommentere på de fire rapporter,
der anbefaler en række besparelser på følgende områder:
 Administration
 Biblioteker
 Prøveformer og censur
 Tilvalg og reducerede tilvalg
SN valgte ikke at behandle rapporterne om Administration
og Biblioteker.
Prøveformer og censur: vejledningen til bachelorprojekter
bør ikke beskæres. En yderligere reduktion vil betyde, at
vejledningstiden som de studerende modtager vil blive
forsvindende lille, hvilket kan påvirke gennemførelsen.
Dog er det rimeligt at nedsætte tiden til bedømmelse af
specialet, idet der har været opgavebortfald, da den
skriftlige bedømmelse er fjernet.
Det er problematisk at fjerne intern censur på skriftlige
hjemmeopgaver, emnerne kan være individuelle og derfor
ikke anonyme, hvilket går ud over de studerendes
retssikkerhed. Der er risiko for frafald ved at fjerne eller
reducere vejledningen.
Det er desuden problematisk med kun 8 prøveformer, det
gør det svært at udvikling undervisning og stadig opleve
sammenhæng mellem undervisning og eksamen.
Tilvalg og reducerede tilvalg: en forenkling af
tilvalgsudbuddet på KA og BA, så der ikke sker
emneoverlap samt en begrænsning af valgfriheden kan
være en nødvendighed. Samtidig bør der være fokus på
flere erhvervsrettede tilvalg.
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Yderligere kommentarer til rapporterne fremsendes til Henrik
Søndergaard. Rapporterne behandles i direktionen og
efterfølgende træffer dekanen en endelig beslutning.
6. Dispensationer

Der var intet til dette punkt
7. Meddelelser





Der er mulighed for at indstille kandidater til
Underviserprisen. Indstilling fra
fagråd/studenterrepræsentanter drøftes på næste SN-møde.
Medlemmer af instituttets kvote2-udvalg får direkte besked fra
Nørregade om detaljer for kvote2-dagen.
Fagenes SN-vip’ere bør igangsætte en revidering af
aftagerpanelerne. De nuværende paneler fremgår af MEFs
hjemmeside. Sekretær for panelerne er Tine Weidick.

8. Eventuelt

Der var intet til dette punkt
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