Dialog med aftagerpaneler, dimittender og censorer ved MEF

Dialog med aftagere, dimittender og censorer med henblik på at sikre relevans og kvalitet af uddannelserne ved
MEF foregår primært i instituttets aftagerpanel, gennem dimittendundersøgelser og gennem de årlige
censorformandskabsberetninger. Dette notat fastlægger, hvordan instituttet lever op til fakultetets procedure
for dialog med dimittender, aftagerpaneler og censorkorps.

Aftagerpaneler

Instituttets aftagerpanel, MEF-panelet, består af seks mindre, fagspecifikke paneler, som til sammen dækker
instituttets uddannelser. Der er således et panel for Cognition & Communication, et for filosofi, et for film- og
medievidenskab, et for kommunikation & IT, et for pædagogik og et for retorik. Derudover findes et særligt
Advidory Board for masteruddannelsen i Cross Media Communication.

De fagspecifikke aftagerpaneler består typisk af 8-15 medlemmer, som enten er alumner eller beklæder poster
af betydning for ansættelse af kandidater fra instituttets fag. Det vil sige, at medlemmerne repræsenterer både
den private og offentlige sektor såvel som forskellige relevante brancher, men også forskellige organisationslag
i form af øverste ledelse, mellemledere og medarbejdere. Navne på medlemmerne i de enkelte fagpaneler
fremgår af instituttets hjemmeside.

Der afholdes møde i MEF-panelet mindst én gang om året. Fra 2016 vil dette møde afholdes i begyndelsen af
oktober og bestå af to dele, nemlig en del, der vedrører hele det samlede panel, og en del, der kun angår de
enkelte fagpaneler. Fra instituttet deltager institutleder, studieleder, studienævnet og en repræsentant fra
studie- og erhvervsvejledningen.

MEF-panelet og de enkelte fagpaneler skal på det årlige møde bl.a. beskæftige sig med følgende emner:
Uddannelsernes kapacitetsmål, kompetenceprofil, karrieretiltag, beskæftigelse (ledighed), erhvervssamarbejde
og casebaseret undervisning, projektorienteret forløb (praktik), studieordninger og uddannelsesevalueringer.
Referater af møderne baserer sig på en fast skabelon udarbejdet af fakultetet og offentliggøres på instituttets
hjemmeside.

Fagpanelerne vil desuden blive inddraget løbede i forbindelse med revisioner af studieordninger. Derudover
inddrages panelmedlemmerne som gæstelærere og oplægsholdere i undervisningen, i relation til praktikpladser
og i forbindelse med studie- og karrierevejledningens karrieredage og løbende informationsmøder.

Dimittender

Instituttets systematiske kontakt med dimittender foregår gennem KU’s dimittendundersøgelser, og
resultaterne herfra inddrages i uddannelsesevalueringer og i den løbende kvalitetssikring af instituttets studieog karrierevejledning. Hertil kommer, at dimittender er repræsenteret i instituttets aftagerpanel.

Censorer

Dialogen med censorer foregår løbende ved eksaminer og i forbindelse med udarbejdelse og revision af
studieordninger, som sendes i høring hos censorformandskabet. Censorformandskabets årlige beretning indgår
i forbindelse med den årlige uddannelsesredegørelse. Til MEF’s uddannelser knytter der sig følgende
censorkorps:



Film- og medievidenskab (herunder Cross Media
Communication) har sit eget censorkorps (formand
Anders Leifer)



Pædagogik indgår i et censorkorps, som er forankret på
Aarhus Universitet (formand Morten Smistrup)



Retorik deler censorkorps med Aarhus Universitet
(formand Sine Nørholm Just)



Filosofi indgår i et censorkorps, der er forankret på
Syddansk Universitet (formand Søren Harnow Klausen)



Kommunikation og IT hører under censorkorpset for
Informationsvidenskab og Interaktive Medier (formand
Jesper Simonsen).
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