KØBENHAVNS UNIVERSITET
INSTITUT FOR MEDIER, ERKENDELSE OG FORMIDLING

MØDEREFERAT

Forum

Studienævnsmøde MEF

Møde afholdt

1. juni 2017

Sted

14.2.38

Referent

Sanne Eyrich

15. JUNI 2017

STUDIENÆVNET FOR MEDIER,

Til stede
Signe Ahrentsen, Karen Borgnakke, Allan Jakobsen, Karoline Kjer, Stine
Lomborg, Hanne Roer, Henrik Søndergaard, Eva Novrup Redvall, Oskar
Konstantyner, Morten Juul Nielsen, Nikolaj Falkenberg-Klok

1. Godkendelse af BA-studiestarts- og rusprogrammer
En tutor fra hver uddannelse præsenterede fagets programmer og
svarede på spørgsmål fra SN. Da Filosofis programmer var noget
mangelfulde, sættes de til godkendelse på næste SN-møde. De
øvrige uddannelsers programmer blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 20. april 2017
Referat blev godkendt.
3. Studieordninger - nedsættelse af udvalg
Det blev besluttet at ad hoc udvalgene til revision af
studieordningerne skulle bestå af vip- og studenterrepræsentanten fra
SN i udvalget. Ad hoc udvalget bør samtidig inddrage
eksamenssekretæren samt Roar Kent fra fakultetsservice.
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Ad hoc udvalgene bør samtidig med revisionerne ændre den interne
censur til én eksaminator samt sørge for at mindste kravet for ekstern
censur opfyldes.
4. Høring af direktionens anbefalinger om besparelser med
deltagelse af prodekan Jens Erik Mogensen og Studiechef
Annette Moe
Jens Erik Mogensen orienterede om arbejdsgangen forud for
anbefalingerne. Der har været nedsat fire arbejdsgrupper med
deltagelse af repræsentanter fra studerende, ledelse og medarbejdere,
hvor opdraget har været at finde en række besparelser på op i mod
29 mio. kr. i følgende grupper:
 Prøveformer og censur
 Tilvalg og reduceret valgfrihed
 Administration
 Biblioteker
Studienævnet har valgt at fokusere på, de spareforslag der er kommet
fra grupperne ”Prøveformer og censur” og ”Tilvalg og reduceret
valgfrihed”. SN drøftede følgende med Prodekanen og Studiechefen:
Prøveformer og censur:
Forslaget om nedsættelse af vejledningstid på BA-projekter er
bekymrende, da de BA-studerende ikke har erfaring med større
skriftlige opgaver, det vil formentlig give flere forsinkelser, også
selvom der gøres brug af klyngevejledning for at løfte opgaven.
Besparelsen kunne bedre ske ved gruppeprojekter i stedet ved de
individuelle projekter.
Med nedsættelse af honoraret for eksterne censorer, kan der være
vanskeligt at finde kvalificerede censorer, der ønsker at arbejde for
de færre timer. Samtidig vil det være en glidebane, hvis sidetallet for
specialet blot nedsættes.
Det er problematisk med kun en bedømmer på skriftlige opgaver. Et
tab for vejledere, og en retssikkerhed for de studerende der fjernes.
Hos Kommunikation og IT er det særligt problematisk, idet to
forskellige fagligheder er repræsenteret i flere af deres kurser.
Med en nedsættelse af de Ph.d.-studerendes forbedredes tid, vil et
øget pres kunne føre til forlænget studietid og udsættelse af
afleveringen.

Tilvalg og reduceret valgfrihed:
MEF har allerede reduceret valgfriheden samt øget
samundervisningen, som direktionen anbefaler.
Desuden bør tilvalgspakker koordineres bedre, så der ikke udbydes
flere kurser, som ligner hinanden for meget.
Bibliotekerne: Det er vigtigt for studiemiljøet at frede
studiepladserne på bibliotekerne samt ikke at reducere i antallet af
biblioteksmedarbejdere for at bevare serviceniveauet over for
studerende og ansatte.
Hanne fremsender udkast til høringssvar til godkendelse pr. mail
blandet studienævnets medlemmer.

5. Holddispensationer for Kommunikation og IT
SN godkendte holddispensationer for følgende moduler for efteråret
2017:
 Audiovisuel Kommunikation
 Kommunikation i samarbejde
 Grundlæggende datalogi
6. Fastlæggelse af mødedato for august
SN vedtog at afholde møde d. 29. august 2017 kl. 9.00 – 11.00
7. Dispensationer
Fagene orienterede om dispensationer
8. Meddelelser
Henrik Søndergaard foreslog, at lade fagenes uddannelseskoordinator deltage i behandlingen af undervisningsevalueringerne i
samarbejde med fagenes SN-vip og studenterrepræsentant.
SN godkendte forslaget.
Akkrediteringspanelet fastholder den betingede positive
institutionsakkreditering overfor KU.

9.

Eventuelt
Der var intet til dette punkt.
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