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1. Godkendelse af referat fra mødet d. 20. april 2017
Referat blev godkendt.
2. Ændring af studiestartsprøven for alle BA-ordninger
SN vedtog på sidste SN-møde, at ændre studiestartsprøven til 50%
fremmøde i første undervisningsuge på et af modulerne på første
semester. Da fakultetet mener, at det er for lempeligt et krav, vedtog
SN ved afstemning at ændre kravet til 100% fremmøde i første
undervisningsuge. Undervisere og tutorer orienteres om dette.
3. Godkendelse af pensumappendix
 Pædagogik – BA 2017
Til det oprindelige udkast er tilføjet til BA-projektet, at højst 1/3 af
pensum må være genbrug.
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 Filosofi – KA 2017
SN foreslog et par yderligere tilretninger
 Kommunikation og IT – KA 2015
En ændring i modul 2, hvor underviseren opgiver et obligatorisk
pensum på 200 sider og den studerende opgiver 1000 sider.
 Film- og medievidenskab – BA 2015
En tilføjelse til alle moduler om, at pensumlisten til bunden
reeksamen fremsendes samme dag som tilmeldingsfristen til
reeksamen udløber. Tilføjelsen bør også indsættes i
studieordningen, når der åbnes for revision er disse.
SN godkendte alle appendix.
4. Godkendelse af Uddannelsesredegørelse for Cross-Media
Communication.
SN godkendte den årlige uddannelsesredegørelse for Cross-Media
Communication.
5. Godkendelse/drøftelse af Uddannelsesevalueringsrapport for
Film- og medievidenskab
SN drøftede uddannelsesevalueringen. Foranlediget af en kritisk
dimittendundersøgelse samt en høj arbejdsløshed blandt dimittender
skal der igangsættes en undersøgelse af arbejdsmarkedet samt
overveje ændringer af studieordningerne.
Det er allerede besluttet at reducere i optaget på
kandidatuddannelsen fra efteråret 2017, således at optaget reduceres
fra 143 studerende til 110 studerende. Kun 40 retskravsstuderende
har søgt optagelse på kandidatuddannelsen, hvor det tidligere var 80
studerende. Det reduceret optag har været drøftet i lærergruppen. De
reducerede studiepladser kan eventuelt overføres til andre
uddannelser.
SN godkendte uddannelsesevalueringen.
6. Udvælgelse af prøveformer
SN skal udvælge 15-20 prøveformer fra fakultetet katalog over
eksamensformer til de kommende studieordninger. Et udvalg
bestående af Hanne Roer, Stine Lomborg og Signe Ahrentsen havde
sammenlignet fakultetets katalog med MEFs eksamenskatalog og
foreslået 16 prøveformer. SN præciserede omfangskravet af de 16
prøveformer. Desuden ønsker SN at gøre brug af prøveformen
skriftlige portfolio samt formidlingsspecialet.
Hanne Roer sender de udvalgte prøveformer til fakultetet.
7. Revision af kommende studieordninger
Fakultetet har åbnet muligheden for at igangsætte arbejdet med nye
studieordninger samt revision af nuværende studieordninger.
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Arbejdet skal være færdiggjort d. 1.9.2017. Fakultetet meddeler
samtidig, at alle studieordninger skal gennemgå revision i 2018.
Alle fag bedes orientere Henrik senest 18.5.2017, om de ønsker at
igangsætte et sådan arbejde og i givet fald hvilke studieordninger,
det involverer.
8. Holddispensation for Kommunikation og IT
Fagets videnskabsteori på bacheloruddannelsen ønsker at ændre
kravet til den aktive undervisningsdeltagelse i efteråret 2017, som
for nuværende består af 5 individuelle afleveringsopgaver. Den
ønskes ændret til krav om deltagelse i 3 obligatoriske
opgaveworkshops hen over semesteret, hvor den studerende har 3
timer til skriftligt af besvare den stillede opgave.
SN godkendte dispensationen.
9. Revision af aftagerpaneler
Alle uddannelser er blevet bedt om at overveje, om deres
aftagerpaneler skal revideres. Alle uddannelser bedes melde tilbage
til Henrik Søndergaard og Tine Weidick senest d. 1. juni 2017.
Information om det kommende møde for aftagerpanelerne i oktober
2017 udsendes inden sommerferien.
10. Høring om direktionens anbefalinger om besparelser
Direktionens anbefalinger om besparelser er i høring i blandt andet
studienævnet. SN havde følgende kommentarer:
 Det er bekymrende med forkortet vejledningstid på BAopgaver og specialer.
 Omfanget af bedømmelser med kun en bedømmer er
bekymrende (især måske på KOM-IT hvor DIKU er
involveret med forskellige fagligheder)
 Ph.d.-studerendes forberedelsestid bør ikke beskæres.
 Det er forkert at spare så meget på eksamen (censur) når der
stadig er store sparepotentialer i oprydning i
“tilvalgsjunglen”
 Store og mellemstore fag rammes hårdt af besparelserne på
eksamen hvilket føles uretfærdigt, da vi har udvist “rettidig
omhu” i modsætning til mange mindre fag. Besparelserne
svarer til en eller flere stillinger
11. Dispensationer
Fagene orienterede om dispensationer
12. Meddelelser
Prodekanen deltager på SN-mødet d. 1. juni kl. 14.00. BAintroprogrammer bringes til godkendelse på sammen SN-møde.
13. Eventuelt
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Der var intet til dette punkt.
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