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1. Godkendelse af referatet fra 23.11.2017
Retorik tilføjede BA-studerende Rasmus Berg til deres ad hoc udvalg.
Referatet blev herefter godkendt.
2. Nedsættelse af ad hoc udvalg for Pædagogik
Studienævnet godkendte følgende udvalg:
Josefine Lee Stage Skottfelt (BA-studerende)
Karoline Marie Kjer (KA-studerende)
Peter Østergaard Andersen (VIP)
Karen Borgnakke (VIP)
3. Status fra ad hoc udvalgene for ny studieordninger
Henrik Søndergaard informerede om, at der er udarbejdet et nyt
takstkatalog, der skal anvendes ved udarbejdelse af de nye studieordninger.

Takstkataloget udsendes til ad hoc udvalgene. Vi har endnu ikke modtaget SIDE 2 AF 4
de nye volapyk-skabeloner fra fakultetet. De videresendes naturligvis, når
vi modtager dem.
Anne Brunk, der deltager i alle ad hoc udvalg forestår
ressourceberegninger undervejs af studieordningerne, så der kan korrigeres
i ordningerne, om nødvendigt.
Pædagogik ønsker ikke at gennemgå de helt store ændringer af deres
ordninger, idet bachelorordningen er helt ny og endnu ikke haft et helt
gennemløb og kandidatordningen er netop revideret. Tilvalgsordninger vil
tage udgangspunkt i hhv. bachelor- eller kandidatuddannelsen.
Studienævnet drøftede herefter erfaringer med sammenlægning af to 7,5
ECTS moduler, hvilket bliver udfordringen for flere af vores uddannelser.
Henrik Søndergaard orienterede om, at institutledelsen på MEF har
udpeget et udvalg forud for studieordningsarbejdet på Film- og
medievidenskab for at imødese de alvorlige problemer som
uddannelsesevalueringen samt handleplanen pegede på. Udvalget skal
komme med forslag til en hel ny opbygning af BA- og KA-studiet, der
imødeser arbejdsmarkedet og retter op på beskæftigelsestallene. Arbejdet
forventes færdigt d. 10. januar 2018. Udvalget består af: Stine Lomborg,
Mette Mortensen, Eva Redvall og Henrik Søndergaard.
Det nedsatte ad hoc udvalg som studienævnet har godkendt skal på
baggrund af udvalgets rapport udarbejde de nye studieordninger.
Studienævnet var betænkelig ved denne arbejdsmetode, der blandt andet
afskære studenterinddragelsen i den tidlige proces af arbejdet.
Henrik Søndergaard orienterede desuden om, at i de kommende
studieordninger lægges det projektorienterede forløb på tilvalg på
henholdsvis BA/KA. Henrik Søndergaard foreslår, at
uddannelseskoordinatorerne samt Jesper Koppel udarbejder et forslag til,
hvordan undervisning og eksamen (portfolio) løses. Filosofi ønsker en
kobling til fagligheden i eksamensrapporten.
De studerende foreslog, at afleveringsfristen rykkes til senere i henholdsvis
januar/juni for at færdiggøre praktikperioden og dernæst udarbejde
rapporten.
4. Drøftelse af specialeseminar i forbindelse med nye specialefrister
De nye specialefrister er nu offentliggjorte. De nye frister får betydning
for, hvordan specialeseminarerne skal udformes og placeres. Da
specialestarten enten er i sommerferien (juli) eller i slutningen af
efterårssemesteret (december). Henrik Søndergaard vil bede fagenes
uddannelseskoordinatorer komme med idéer til anden proces end den
nuværende. Studievejledningen vil stadig stå for præspecialeseminar og det

tværfagligseminar.
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De nye specialefrister bør tænkes ind i forbindelse med udarbejdelse af nye
studieordninger, så det f.eks. kan håndteres at specialet begyndes pr. 1.
december på 3. semester. I de nye studieordninger er sideantallet for
specialer nedsat til 50-60 normalsider.
Det kunne desuden overvejes, om specialeprocessen kan forberedes langt
tidligere eventuelt efter 1. semester kunne man få tildelt
specialevejleder/mentor/forskningsgruppe.
De nye specialefrister på MEF:
 Ansøge om at skrive speciale i en forskningsgruppe hhv. 15/4 eller 15/9
 Ansøge om specialevejleder hhv. 22/4 eller 22/9
 Specialekontrakt godkendes af studieleder hhv. 30/6 eller 30/11
 Specialekontrakten træder i kraft hhv. 1./7 eller 1/12
 Præspecialeseminar afholdes hhv. primo april/september.
 Tværfagligt specialeseminar afholdes hhv. ultimo juni/ primo december
5. Dispensationer
Kommunikation og IT ønskede en holddispensation til : Teste noget som
kan være speciale. Omlægge fra fri skriftlig hjemmeopgave til mundtlig til
eksamen. Vendes med eksamenssekretæren.
6. Fastlæggelse af mødedatoer for foråret 2018
Studienævnet vedtog følgende datoer:
Torsdage kl. 9.00 – 11.00
 22. februar
 15. marts
 12. april
 3. maj
 24. maj
 21. juni
 28. juni (Evalueringsmøde)
7. Meddelelser
Der afholdes evalueringsmøde d. 25.1.2018, hvor alle fag bør udarbejde en
rapport, hvor træk for undervisningen kategoriseres.
Henrik Søndergaard orienterede om, at Anne Katrine Lund fra retoriks
aftagerpanel er udpeget som medlem af et rådgivende organ for rektor. Det
rådgivende organ har til opgave blandt andet at udpege formanden for KUs
bestyrelse.

8. Eventuelt
Studienævnet inviteres til middag efter evalueringsmødet d. 25. januar
2018
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