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1. Godkendelse af ressourceplaner for E2017 og F2018
Filosofi: Uddannelseskoordinator Leo Catana præsenterede
principperne bag lærerbesætning af kurserne på filosofi. Mindst
én HVIP underviser på kurserne på bacheloruddannelsens første
år. Der er indført en kursusansvarlig for hvert kursus, der sørger
for, at Absalon er opdateret med pensum og undervisningsplan.
Flere af filosofis forskningsgrupper bidrager med kurser og
undervisere til kandidatuddannelsen.
SN godkendte ressourceplanen.
Retorik: Uddannelseskoordinator Christine Isager orienterede SN
om, at ressourceplanen bliver dækket med en stor del DVIP.
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Begrundelsen er, at en HVIP er gået betydeligt ned i tid og et
opslag for en Videnskabelig assistent ikke har haft kvalificerede
ansøgere. Et kandidatkursus er desuden blevet aflyst pga. for få
tilmeldinger.
SN godkendte ressourceplanen med forbehold.
Kommunikation og IT: Uddannelseskoordinator Stine Lomborg
præsenterede ressourceplanen, hvor HVIP cirkulerer blandt
uddannelsens moduler, så alle over tid får indgående kendskab til
alle moduler.
SN godkendte ressourceplanen.
Film- og medievidenskab: Eva Redvall orienterede om
ressourceplanen. Da foråret 2018 lærerbesætning ikke er på plads,
er det kun efterårsplanen, der kan godkendes. Planen bliver
dækket med en stor del HVIP. Et enkelt kandidatkursus er blevet
aflyst på grund af for få tilmeldinger. Såfremt spareplanen
vedtages, hvor intern censur ved to eksaminatorer på skriftlige
opgaver fjernes, får det betydning for de undervisere, der skulle
varetage opgaven med intern censur.
SN godkendte ressourceplanen.
Pædagogik: Karen Borgnakke orienterede om, at HVIP’erne
tidligere har haft store timebanker, hvilket har haft betydning for
dækningen af undervisningen. Dette er nu bragt betydeligt ned, så
HVIP især dækker bacheloruddannelsens første år samt
kandidatuddannelsen. Det blev desuden bemærket, at enkelte
undervisere (Videnskabelig assistenter) har særligt mange timer.
SN godkendte ressourceplanen.
Cognition and Communication: Henrik Søndergaard orienterede
om, at der netop er ansat en ekstern lektor, der skal varetage
undervisning på et modul i efteråret og et modul i foråret. De
øvrige moduler varetages af HVIP.
SN godkendte ressourceplanen.
2. Godkendelse af referat fra 22.6.2017
Referatet blev godkendt.
3. Godkendelse af evalueringsrapporter
Fagene præsenterede deres interne evalueringsrapporter, der er
udarbejdet på baggrund af materialet fra forårskursernes
slutevaluering.
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Filosofis rapport blev betinget godkendt, den bør indeholde Ctræk, hvor der er plads til forbedring.
Vi har efterfølgende modtaget en forbedret rapport.
Rapporten for Cognition and Communication bringes til
godkendelse på mødet i august.
De øvrige fags rapporter blev alle godkendt.
4. Eventuelt
Der afholdes et ekstraordinært SN-møde d. 14. august kl. 13.00, hvor
holddispensationen for filosofi fra sidste møde behandles. Det er et
ønske at indføre obligatorisk aktiv undervisningsdeltagelse i et antal
moduler på bacheloruddannelsen. Institutleder Maja Horst har
accepteret at tilføje en ekstra prøveform til eksamenskataloget,
således at studieordningen ikke kræver yderligere ressourcer.
På mødet d. 29. august godkendes de reviderede studieordninger.
Såfremt der ændres i prøveformerne skal studieordningen sendes til
ressourceberegning forinden.
Husk at lade Allan Jakobsen, eksamenssekretærerne og Inger
Thorsen gennemgå ordningerne forud for mødet.
Eva Redvall ønsker at bringe evaluering af den mundtlige feedback
på et kommende møde. Det blev dog pointeret, at studerende ikke
har ret til at optage den mundtlige feedback, da det er en rådgivende
samtale mellem den studerende og underviser.
Henrik Søndergaard orienterede om:
 Grundet karriereperspektiv er det på Filosofi indført, at
alumner deltager i et antal timer på de to kurser på første år
på henholdsvis bacheloruddannelsen og
kandidatuddannelsen.


Pædagogik har ønsket at ændre optagelsessystemet for
kandidatuddannelsen, således at ansøgere optages ud fra en
motiveret ansøgning samt et pointsystem i lighed med Filmog medievidenskab. Det er endnu usikkert og det ændrede
system kan træde i kraft, da det kræver ekstra ressourcer fra
fakultetet side.

Hanne Roer har hørt KU-ansvarlige om brugen af Facebook.
Facebook må kun anvendes af ansatte i forbindelse med annoncering
af sociale arrangementer eller hvor informationen også er
tilgængelig på officielle KU-sider.
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