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1. Godkendelse af referat fra mødet d. 23. marts 2017
Referat blev godkendt med få ændringer.
2. Forslag til ændring af studiestartsprøven for alle BA-ordninger
Studiestartsprøven er indført for, at studerende der ikke deltager i
undervisningen på første semester kan blive meldt ud af studiet. Den
nuværende studiestartsprøve løber over de første 4 uger af første
semester, de studerende der ikke består prøven bliver tilbudt en
omprøve.
Det er afgørende, at omprøven er afsluttet d. 1. oktober, da antal
optagne pr. 1. oktober anvendes fremadrettet i statistikker.
Studiestartsprøven ønskes ændret til 50% fremmøde på ét kursus i
første uge af semesteret. Omprøven består af et notat med den
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studerendes refleksioner over motivationen for at søge ind på studiet.
Omfanget er 1 normalside.
SN anførte, at kravene muligvis var for lette, men respekterede at
retningslinjerne blot skal signalere, at det er vigtigt at passe sin
uddannelse. Det blev samtidig påpeget, at det bør kommunikeres at
omprøven ikke er skammende. SN godkendte ændringerne. Tutorer
og underviser orienteres om ændringen.
3. Godkendelse af pensumappendix
 Pædagogik – BA 2017
Det bør undersøges, om det er relevant, at det for BA-projektet
fremgår at højst 1/3 af pensum må være blevet brugt tidligere.
Godkendelse udskydes til næste SN-møde.
 Filosofi – KA 2017
Der bør indføjes intervaller for antal sider som skal opgives.
Godkendelse udskydes til næste SN-møde.
4. Drøftelse af katalog over eksamensformer
Fakultetet har udarbejdet et katalog med 215 eksamensformer og
beder SN udvælge 15-20 eksamensformer, som MEF fremadrettet
skal anvende i vores kommende studieordninger. Prøveformerne bør
desuden drøftes i afdelingernes faggrupper.
SN nedsatte en arbejdsgruppe med deltagelse af Hanne Roer, Stine
Lomborg, Signe Ahrentsen samt eventuelt Allan Jakobsen, som vil
sammenligne fakultetets katalog med MEF’s eget eksamenskatalog
og komme med et udspil på næste SN-møde.
5. Høring om ændringer af KU’s kvalitetssikringssystem
KU har modtaget Akkrediteringspanelets rapport med indstillingen
betinget positiv akkreditering til høring. Der peges på kritik inden
for følgende områder af kvalitetssikringssystemet:
 Kvalitetssikring af uddannelsernes forskningsbasering
 Eksterne eksperters rolle og opgaver
 Fastsættelse af målbare standarder, herunder ensretning af
A,B,C kategorisering
Rektor har i samråd med dekanerne besluttet hurtigt at gennemføre
en række ændringer af KUs kvalitetssikringssystem med henblik på
at opnå en positiv institutionsakkreditering, når akkrediteringsrådet
træffer sin afgørelse i juni.
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Som det fremgår af KUs høringssvar, er det besluttet at KU
fremover skal:
 Monitorere og sikre forskningsbasering årligt i forbindelse
med uddannelsesredegørelser
 Inddrage en institutionsekstern kernefaglig ekspert i
uddannelsesevalueringen
 Fastsætte målbare standarder ambitiøst og fortsat i
sammenligning med landsgennemsnit for hovedområderne
 Ensrette ABC-kategorisering af undervisningsevaluering på
tværs af fakulteterne med henblik på et bedre
sammenligningsgrundlag af uddannelseskvaliteten på tværs
af uddannelser og årgange.
MEF har ingen kommentarer til høringssvaret
6. Indstilling af undervisere til Underviserprisen
Fagrådet for henholdsvis Pædagogik og Retorik har indstillet
undervisere til Undervisningsprisen. De fremsendte indstillinger
revideres og sendes til Hanne Roer senest 2. maj.
7. Dispensationer
Der var intet til dette punkt.
8.

Meddelelser
SN-medlemmerne bedes gennemgå listen over af jeres
aftagerpaneler og finde ud af, om der er behov for at rekruttere nye.
Overvejelser vil blive drøftet på næste SN-møde.

9.

Eventuelt
Karen Borgnakke ønskede input til konkret dispensationsansøgning.
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