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Referat
1. Godkendelse af referat fra 24.10.2018
SN godkendte referatet
2. Godkendelse af studieordning for Cognition & Communication
Henrik Søndergaard orienterede SN om den nye ordning, der har fået
bedre sammenhængende forløb, hvor arbejdsbyrden er blevet ensrettet
og de 7,5 ECTS moduler er lagt sammen til 15 ECTS.
Studienævnet godkendte ordningen
3. Godkendelse af pensumbestemmelser
Alle uddannelser havde fremsendt pensumbestemmelser med
undtagelse af Cognition & Communication, da de er indsat i ordningen.
Uddannelserne har forskellige tradition for, hvem der udvælger
pensumbestemmelserne samt om de skal godkendelse af eksaminator.
Dette fremgår nu af bestemmelserne, der indsættes i 2019-ordningerne.
Oversigt over antal normalsider pr. uddannelse indsat:
Uddannelse
Film- og
medievidenskab
Filosofi
Kommunikation og IT
Pædagogik
Retorik

BA
9400

KA
5000

7950
8400
10400
5800

5000
4600
4800
3400

Studienævnet godkendte alle pensumbestemmelserne
Godkendelse af revideret evalueringspolitik
Henrik Søndergaard har revideret studienævnets evalueringspolitik i
forhold til et nyt elektronisk system, der fremover skal anvendes ved
slutevalueringen. HS har desuden udarbejdet informationsmateriale om
den kommende arbejdsgang til undervisere. Materiale oversættes til
engelsk.
SN vil som vanligt arbejde med undervisningsevalueringerne efter
evalueringsperioden. SN vil fortsat ikke vurdere kurser i
klassifikationer, men vil vurdere elementer fra kurser i de tre
klassifikationer.
Overvejelse om underviseren ikke skal/ kan dele fritekstfelter med de
studerende, tages op igen senere.

Vi skal være opmærksomme på, at det kan være vanskeligt for
studerende at stille kritiske kommentarer ved den mundtlige
midtvejsevaluering.
4. Input til kandidatintroduktion fra ad hoc udvalget
Udvalget har ikke haft mulighed for at mødes, derfor afventes udspil på
næste SN-møde. Thomas Bæk Kristensen indtræder i udvalget.
5. Dispensationer
Stine Lomborg fremsatte en holddispensation for Kommunikation og IT
til modulet Medier og Kommunikation i Netværk. Den nuværende
eksamensform ”Fri skriftlig hjemmeopgave” ønskes erstattet med
eksamensformen ”Fri mundtlig prøve med materiale”. Prøven har været
afprøvet i foråret 2018 og implementeres i den kommende 2019ordningen. SN godkendte holddispensationen.
SN-medlemmerne orienterede om dispensationer, der er behandlet i de
faglige udvalg.
6. Meddelelser
Henrik Søndergaard orienterede om fakultetets økonomi, hvor der skal
spares 25 mio. i løbet af 2019. Det kan ikke udelukkes, at der kommer
en fyringsrunde på humaniora, det er endnu uklart, hvordan det kommer
til at påvirke MEF. Instituttet er tilbageholdende med ansættelser af
fastansat personale.
Den nye budgetmodellen har vist sig at være mindre fordelagtigt, end vi
havde regnet med. De uddannelser, der producerer mange STÅ, bliver
ligeledes beskattet mest.
7. Eventuelt
Hanne Roer er utilfredse med, at SN-formænd ikke været involveret i
processen af den nye undervisningsevaluering.
Thomas Bæk Kristensen undrer sig over, hvorfor studienævnet ikke
deltager i KUs studienævnskonference, der foregår samtidig med SNmødet. Forklaring er, at invitationen til konferencen kom meget sent.
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