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1. Godkendelse af BA-studiestarts- og rusprogram for Filosofi
SN godkendte filosofis programmer.
2. Godkendelse af KA-studiestartsprogrammerne
Studievejleder Beata Hoffmann Pedersen deltog ved dette punkt,
som studiestartskoordinator for kandidatuddannelserne på MEF.
Det er desværre ikke lykkedes at finde tutorer til studiestarten for
Filosofi og Cognition and Communication. I stedet vil de nye
studerende for de to uddannelser modtage Studievejledningen
generelle information og de årgangsansvarlige for de to
uddannelser vil introducere til uddannelsen. De studerende for
Cognition and Communication vil blive inviteret til at deltage i
den sociale del af Film- og medievidenskabs studiestartsprogram.
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Studiestartsprogrammerne for Film- og medievidenskab,
Kommunikation og IT, Pædagogik og Retorik blev alle godkendt.
3. Godkendelse af referat fra mødet d. 1. juni 2017
Referatet blev godkendt.
4. Godkendelse af ressourceplaner for E17 og F18
Det blev besluttet at udskyde punktet til evalueringsmødet 29. juni,
og bede fagenes Uddannelseskoordinatorer deltage og orientere SN,
om overvejelser og beslutninger i forhold ressourceplanerne.
5. Afvikling af studieordninger
Direktionen har vedtaget en række bestemmelser om afvikling af
gamle studieordninger i forbindelse med udarbejdelse af nye
studieordninger. Det skal eksempelvis vurderes, om studerende på
den gamle ordning skal overføres til ny ordning, eller om
undervisningen kan følges på ny ordning og tage eksamen efter den
gamle ordning. Instituttet skal i samarbejde med U&S udarbejde en
plan for de studerende på den gamle ordning, så de får afsluttet deres
uddannelse mest hensigtsmæssigt.
SN er bekymret for omfanget af arbejdet omkring orientering af
studerende på gamle ordninger. Hanne Roer hører U&S opgaven.
6. Drøftelse af evalueringsrapporter
Filosofis evalueringsrapport blev drøftet, da Morten Juul Nielsen
ikke kan deltage ved det kommende evalueringsmøde. Det blev
bemærket, at der mangler svarprocenter. Desuden kunne de enkelte
kommentarer underbygges bedre, og C-trækkene bør indeholde træk,
hvor der er plads til forbedring. Morten Juul Nielsen fremsender en
revideret rapport.
Det forventes, at et nyt digitalt evalueringsskema skal benyttes fra
det kommende efterårssemester.
7. Dispensationer
Filosofi havde fremsendt en holddispensation, hvor det ønskes at
indføre obligatorisk aktiv undervisningsdeltagelse i 4 moduler i
bachelor- og tilvalgsordningen. Da der mangler opklaring af, om de
ændrede prøveformer kræver ressourcer, trækkes dispensationen
tilbage.
8. Meddelelser
Nye uddannelsesmæssige initiativer fra instituttet:
 Kollegasparring fra E17
Alle HVIP’ere skal udpege en kollega som sparringspartner,
der skal observere undervisningen og give feedback til
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underviser. Alle HVIP vil snarest få mere information om
dette.
Udvikling af Peer-feedback
Ved stormødet med de studerende i maj var der ønske fra de
studerende om at lære at kunne give god peerfeedback til
sine medstuderende. Det sættes snarest i værk, hvor
undervisere på første år gennemgår et kursusforløb i, hvordan
man oplærer de studerende i at give peerfeedback.

Eventuelt
Der var intet til dette punkt.
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