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1. Kandidatoptag ved Trine Nielsen og Nikolaj Andreasen fra
U&S
Processen for kandidatoptag pr. 1.9.2017 blev gennemgået.
Ansøgningsmodulet er åbent for ansøgere fra 1.februar til 1. april,
hvor ansøgningsfristen udløber. Lister over antal pladser inkl.
buffer fremsendes til fagets SN-VIP d. 1. april.
Undervisning & Studerende tjekker løbende ansøgninger og bilag
igennem, og optager retskravsbachelorer uden videre. De øvrige
ansøgninger sendes videre til behandling af fagets SN-VIP. Den
faglige vurdering skal foretages i perioden 12.4 - 28.4
Uddannelser med ledige pladser skal åbne op for ansøgninger i
anden omgang.
De studerende har frist for at sige ja tak til pladsen d. 1.5.
Ved ledige pladser, fyldes der op med studerende frem til 15.8.
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Såfremt der gives afslag på optagelse, hvor der er ledige pladser på
uddannelsen, skal afslaget indeholde en faglig begrundelse.
Revidering af uddannelsesbeskrivelser på studier.ku.dk skal ske
senest 1. september 2017.
Processen med kandidatoptaget sker i samarbejde med Uddannelse
& Studerende, som er behjælpelige med vejledning undervejs.
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 3.2.2017
Referat blev godkendt med få ændringer.
3. Drøftelse af kriterier på KA-optag
Pædagogik overvejer at ændre prioriteringskriteriet for optagelse på
kandidatuddannelsen ved at benytte motiverede ansøgning som
kriterium. Film- og medievidenskab anvender for nuværende et
pointsystem for de adgangsgivende bacheloruddannelser. Dette
system kunne også være en mulighed for Pædagogik, der vil drøfte
dette videre med faggruppen.
4. Information om holddispensationer
Sagsnotatet om retningslinjer for holddispensation fra
Uddannelseskvalitet var med som bilag. Ved udarbejdelse af en
holddispensation er det vigtigt at overholde Uddannelseskvalitets frist
som er d. 15. august for efterårssemesteret og 15. januar for
forårssemesteret. Forud for disse frister skal SN ligeledes godkende
dispensationen. SN opfordrede SN-VIP til at orientere
lærergrupperne om disse frister samt at orientere sig i studieordninger
så tidligt som muligt før semesterstart.
5. Holddispensation for Retorik
Modul 2: Moderne og metodiske perspektiver fra Retoriks 2016kandidatordning har haft et enkelt gennemløb i efteråret 2016. På den
baggrund ønskes der en række justeringer af beskrivelsen for
eksamen.
 Fjerne omfangsbestemmelserne fra den mundtlige
præsentation
 Nedsætte vægten af portfolien fra 75% til 50% af den samlede
karakter
 Fastsættelse af normalsider for alle dele i portfolien.
Faggruppen for retorik arbejder videre med ændringsforslagene til
teksten.
6. Drøftelse af niveau og fælles undervisning for projektorienterede
forløb
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Alle vores kandidatordninger giver nu mulighed for at aflægge
projektorienterede forløb på 30 ECTS. Men den mulighed drøftede
SN, hvordan vi sikrer læringsniveauet, og mulighed for at oprette
undervisning på tværs af uddannelserne.
Kommunikations og IT stiller krav til deres studerende om at
inddrage teori fra et KA-modul i deres rapport for projektorienterede
forløb. De har derfor ikke interesse i et fælles undervisningsforløb.
Allan Jakobsen opfordrede til, at der snarest bliver udarbejdet en
studieordningen for det projektorienterede forløb på BA-tilvalg. Det
aktuelle er placeret som en dispensation under et BA-tilvalg på Filmog medievidenskab og må aflægges af studerende fra
Kommunikation og IT, Retorik og Film- og medievidenskab. Det vil
være passende, hvis det kunne oprettes som et enkeltstående tilvalg,
så det ikke forhindre studerende fra Film- og medievidenskab i at
tage tilvalg fra eget fag.
Det bør overvejes, om BA-tilvalget kan aflægges af andre studerende
end de tre uddannelser. Samtidig bør det også overvejes, om vi i
stedet skulle oprette et projektorienterede forløb på 30 ECTS, da
Studievejledningen ofte ser, at de 15 ECTS forløb giver forsinkede
studerende.
SN-VIP’erne bør drøfte dette videre i deres faggrupper.
7. Dispensationer
SN-medlemmerne orienterede om behandlede dispensationer.
8.

Meddelelser
Allan Jakobsen anmodede de ansvarlige fra hvert fag ved Åbent hus
aflevere evalueringsskemaer samt deltagerantal fra de tre runder.
Henrik Søndergaard orienterede om, at overbookingen på
kandidatuddannelserne øges fra 10% til 15%.
KU forventes at få en betinget positiv akkreditering.
Høringsprocessen går nu i gang og den endelige akkreditering
forventes i juni 2017.

9.

Eventuelt
Der var intet til punkt
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