KØBENHAVNS UNIVERSITET
INSTITUT FOR MEDIER, ERKENDELSE OG FORMIDLING

Att. Medlemmerne af studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling,
Henrik Søndergaard, Studieleder
Malthe Grindsted Ulrik, AC-Studievejleder

MØDEREFERAT

Forum

SN-MEF

Møde afholdt

mandag den 17. september 2018, kl. 13.00 – 15.00

Sted

Lokale 14.3.38

Referent

Sanne Eyrich

Til stede Hanne Roer (Retorik, formand); Henrik Søndergaard
(Studieleder); Eva Novrup Redvall (Film- og medievidenskab); Signe Signe
Bækdal Ahrentsen (Film- og medievidenskab, stud); Josefine Skottfelt
(Pædagogik, stud); Morten Ebbe Juul Nielsen (Filosofi); Thomas Bæk
Kristensen (Filosofi, stud); Anne Katrine Brunk (Administrativ
studieordningsansvarlig, observatør); Malthe Grindsted Ulrik, (ACStudievejleder, observatør)
Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra 21.6.2018 og 28.6.2018
2. Godkendelse af studieordninger
3. Henvendelse fra filosofistuderende
4. Drøftelse af aftagerpanelmøde
5. Handleplan for Cognition and Communication
6. Klage over mangel på tutorer på KA Film- og medievidenskab
7. Dispensationer
8. Meddelelser
- Retningslinjer for erstatningstimer og aflysning af undervisningstimer
9. Eventuelt

27. JUNI 2018

KAREN BLIXENS VEJ 4 , 2300
KØBENHAVN S

TLF

35324100

DIR

35324559

sannec@hum.ku.dk
www.mef.ku.dk

SIDE 2 AF 4

Referat
1. Godkendelse af referater
SN godkendte de to referater
2. Godkendelse af studieordninger:
Anne Brunk orienterede om, at grundfagsstudieordningerne er ved at
være helt færdige, de eftersendes snarest til videre behandling på
fakultetet.
Følgende studieordninger blev godkendt:
Filosofi - BA-tilvalg og KA-tilvalg
Pædagogik - BA-tilvalg og KA-tilvalg
Retorik - BA-tilvalg, KA-tilvalg, Gymnasierettede BA-sidefag og KAsidefag.
Film- og medievidenskab – Gymnasierettede BA-sidefag og KAsidefag.
SN godkendte ordninger under forudsætning af, at de gennemgår
ressourceberegning og den øvrige kvalitetssikring med et positivt
resultat.
Generelt har det været et stort arbejde for alle ad hoc udvalg med rigtig
mange møde. Det har dog været en stor støtte med Anne Brunks og
Inger Thorsens deltagelse i processen.
Thomas Bæk Kristensen føler ikke, at kommunikationen til de
studerende i Filosofis ad hoc udvalg har været tilstrækkelig i
forbindelse med valg af eksamensformer til de kommende
studieordninger. Morten Juul Nielsen beklagede dette.
Efterfølgende er studieordningen for BA-tilvalget i Medier og kultur
godkendt pr. mail d. 25.9.2018.
3. Henvendelse fra filosofistuderende
En række filosofistuderende har henvendt sig til studienævnet, idet de
ønsker at modallogik prioriteres i et fremtidig pensum eller som
selvstændig kursus på bacheloruddannelsen. Studienævnet tager
interessen for modullogik ad notam til et fremtidigt kursusudbud. Dog
skal der være mindst 30 tilmeldte til et sådan kursus, for at det kan
oprettes.
Det bringes videre til fagmiljøet, at undervisere ikke må forudsætte

modallogik i andre fagmoduler. Studienævnet støtter de studerende i at
starte en studiegruppe med fokus på modallogik.
4. Drøftelse af aftagerpanelmøde
Henrik Søndergaard orienterede om aftagerpanelmødet den 3.oktober
2018. Det forventes, at alle studienævnsmedlemmer deltager.
Studievejledningen deltager ligeledes i mødet. Ved de faglige møder
kan drøftelsen tage udgangspunkt i fagets redegørelse, det er dog
vigtigt, at der skrives referat af de faglige møder.
5. Handleplan for Cognition and Communication
Kandidatuddannelsen Cognition and Communication er blevet
uddannelsesevalueret. På den baggrund er der udarbejdet en handleplan
for uddannelsen, der snarest skal godkendes af prodekanen. Der er en
række problemer med uddannelsen, de studerende består hovedsageligt
af mange forskellige udenlandske studerende, der skal vænne sig til at
studere og leve i Danmark, hvilket betyder noget længere studietider
samt et stort frafald på uddannelsen. Der udarbejdes en ny
studieordning, der forhåbentlig kan minimere de faglig udfordringer
uddannelsen har.
Regeringen har besluttet at nedbringe antallet af udenlandske
studerende, hvilket betyder, at der bliver fjernet 10 pladser til
udenlandske studerende på humaniora, det er endnu uafklaret, hvilken
betydning det får for MEF.
6. Klage over mangel på tutorer på KA Film- og medievidenskab
En studerende fra Film- og medievidenskab har klaget over manglende
tutorer i forbindelse med kandidatstudiestarten.
Studievejleder Beata Hoffmann deltog i dette punkt, da hun er ansvarlig
for MEFs kandidatstudiestart. Beata oplyste, at det ikke har været
muligt at finde KA-tutorer, selvom der har været annonceret via flere
forskellige kanaler. Beata bearbejder på nuværende tidspunkt data fra
evalueringen af studiestarten, den bringes op på næste
studienævnsmøde, hvor der samtidig skal drøfte idéer til kommende
KA-introforløb, herunder hvordan vi finder studerende, der ønsker at
deltage forløbet.
Det foreslås at bede de årgangsansvarlig orientere de KA-studerende
om, at MEFs socialpulje kan søge til aktiviteter for årgangen.
7. Dispensationer
SN-medlemmerne orienterede om dispensationer, der er behandlet i de
faglige udvalg.
8. Meddelelser
Henrik Søndergaard orienterede om retningslinjer for erstatningstimer
og aflysning af undervisningstimer. Flere undervisere er ikke
opmærksom, at undervisningen ikke må flyttes i løbet af semesteret.
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Såfremt en underviser er forhindret i at undervise, kan en kolleger evt.
bruges som vikarer. Ved sygdom aflyses undervisningen, der er ikke
krav om erstatningsundervisning, dog erstattes undervisningen ved
længerevarende sygdom.
9. Eventuelt
Eva Novrup Redvall ønsker kommentarer fra Studienævnet. I
forbindelse med studieordningsarbejdet beder fakultetet faget angive en
procentfordeling for bedømmelser, hvor egen produktion indgår. Faget
ønsker, at egen produktionen skal indgå som en helhedsbedømmelse.
SN støtter fagets ønske.
Thomas Bæk Kristensen har oplevet, at russerne ikke kunne finde
information om studiestarten, da informationen ligger på KUnet. Malthe
Grindsted Ulrik orienterede om, at russerne i deres optagelsesbrev har
modtaget link til KUnet.
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