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Referat
1. Nyt IT-system til håndtering af undervisningsevalueringer ved Ea
Feldfos fra U & S
Ea Feldfos orienterede SN om det nyindkøbt fælles system til
kursusevalueringernes slutevaluering. Systemet kommer fra Arcanic,
der i forvejen understøtter slutevalueringen på Science. Systemet skal
anvendes allerede fra E18 (nov.-dec.). De studerende får tilsendt
evalueringsskema pr. mail, og systemet rykker selv for svar,
efterfølgende kan de samlede svar hentes i en fil på Absalon.
Fakultetets studieledere har over længere tid udarbejdet de 11
spørgsmål, der anvendes i evalueringen.
SN havde lidt kritik af spørgsmålene Til januar/februar vil systemet og
spørgsmålene blive evalueret, hvor SN formand og næstformand vil
blive inddraget.
SN valgte, at slutevalueringens perioden for E18 placeres i sidste uge af
november og første uge af december.
Der er brug for, at undervisere og studerende orienteres om den nye
procedure og system. U & S fremsender mailskabeloner, som vi kan
anvende.
På næste SN-møde bringes Studienævnets evalueringspolitik op til
justering i forhold til den nye proces og system.

2. Godkendelse af referatet fra 17.9.2018
SN godkendte referatet.
3. Godkendelse af forårets undervisningsevaluering
Hanne Roer bad Filosofi revidere deres undervisningsevaluering efter
kategorierne A, B og C-træk.
Henrik Søndergaard sørger efterfølgende for at sammenfatte den
samlede tekst til hjemmesiden.
4. Godkendelse af studieordninger:
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Film- og medievidenskab – BA- og KA-tilvalg
Eva Novrup Redvall orienterede om, at der blandt andet er udarbejdet
tre nye tilvalgskurser til BA-tilvalg: AV-formidling, TV-serier og
Kulturjournalist og -kritik. På KA-tilvalg er der et kursus i aktuelt
forskning.
Studienævnet godkender de to ordninger.
5. Kursusbeskrivelser, pensumbestemmelser og afviklingsplaner for
de nye studiestudieordninger
Anne Brunk orienterede om, at pensumbestemmelser nu igen må
komme ind i 2019-ordningerne, deadline for dette er d. 15. november.
Der er udarbejdet fælles pensumbestemmelser for det projektorienteret
forløb på hhv. BA og KA for alle uddannelser på MEF undtagen
KomIT.
SN besluttede, at halvdelen af den opgivne litteratur skal være
faglitteratur og den anden halvdel skal være indenfor organisationsteori.
Pensum må gerne indeholde litteratur, der tidligere har været opgivet på
uddannelsen. Eksaminator skal godkende pensum.
Arbejdet med kursusbeskrivelser til modulerne for 2019-ordninger
sættes i gang nu. Fagenes uddannelseskoordinatorer skal senest 1.
februar 2019 udarbejde beskrivelser ud fra en skabelon.
Administrationen står her efter for at overføre beskrivelserne samt
indsætte øvrig information herunder eksamensbestemmelser i
kurser.ku.dk.
I forbindelse med udarbejdelse af nye studieordninger, har U & S bedt
fagene udarbejde afviklingsplaner for gamle ordninger.
Der skal tages stilling til de studerende, der er på gamle ordninger, om
de skal overføres til den nye ordning, eller om der kan udbydes
undervisning til dem. Administrationen står i samarbejde med U & S
for afviklingsplaner.
6. Godkendelse af pensumbestemmelser for suppleringselementer
MEF har en studieordning med suppleringselementer fra 2,5 ECTS –
12,5 ECTS. Suppleringselementerne anvendes typisk til studerende, der
kommer hjem fra udlandsophold med et skævt antal ECTS.
Pensumbestemmelser til suppleringselementerne er udarbejdet ud fra 1
ECTS svarer til 80 normalsider.
SN godkendte pensumbestemmelserne.
7. Drøftelse af kandidatintroduktion
Der har været kritik af kandidatintroduktion ved studiestarten, hvilket
især skyldes manglen af tutorer. SN drøftede, hvordan det kan løses
fremadrettet. Josefine Skottfelt foreslog, at årgangen over bliver
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ansvarlig. Sammen med den årgangsansvarlig skal årgangen stå for
introduktionen. Timerne kunne i stedet anvendes til det sociale.
Studienævnet nedsatte et udvalg bestående af Morten Juul Nielsen,
Josefine Skottfelt og Rasmus Berg, udvalget fremlægger forslag, der
kan afhjælpe problematikken ved næste SN-møde.
8. Orientering om Masteruddannelsen i Cross Media Communication
Henrik Søndergaard orienterede om, at Masteruddannelsen i Cross
Media Communication indstilles til udfasning. Uddannelsen har de
senere år oplevet en markant nedgang i antallet af studerende på
uddannelsen. I 2018 var der kun 2 ansøgere, hvorfor der ikke er optaget
nye studerende på uddannelsen i 2018. Uddannelsens situation er blevet
drøftet med fagets aftagerpanel, og det vurderes, at uddannelsen ikke
længere er så aktuel en efteruddannelse. En eventuel lukning af
uddannelsen drøftes på et kommende afdelingsmøde. Hvis uddannelsen
lukkes, mister instituttet også akkrediteringen til en masteruddannelse.
9. KU-valg
De studerende er forberedt på det kommende valg, og flere studerende
er i gang med at udarbejde opstillingslister.
10. Dispensationer
Pædagogik spurgte til en konkret sag om indskrivningen på KA-tilvalg.
11. Meddelelser
Intet
12. Eventuelt
Intet
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