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1. Godkendelse af referatet fra 22.2.2018
Studienævnet godkendte referatet
2. Kommentarer til uddannelsesredegørelsen
Henrik Søndergaard orienterede om status for redegørelsen, der skal
afleveres d. 3.4.2018. De sidste kommentarer og initiativer er ved at blive
indsamlet fra uddannelserne. Blandt andet har filosofi fortsat høje
ledighedstal, hvilke initiativer skal igangsættes ud over de nævnte i
handleplanen. Pædagogik kunne godt ønske, at det blev undersøgt, hvorfor
de studerende bliver forsinket på kandidatuddannelsen. Film- og
medievidenskab havde udarbejdet et nyt afsnit, som Henrik vil sørge for at
indsætte i redegørelsen.
Retorik og Masteruddannelsen har i perioden haft en lavere standard end
kravet for VIP/DVIP pr årsværk. Forklaringen for Retorik skyldes sygdom

blandt HVIP, hvor der er blevet erstattet med DVIP. Andelen af VIP er
siden hen blevet styrket. Masteruddannelsens høje andel af DVIP er
problematisk og samtidig er optaget i år faldet til 9 studerende, hvilket
skaber et dårligt studiemiljø. Henrik vil i samarbejde med
uddannelseskoordinatoren igangsætte initiativer, der kan forsøge at løse
dette.
Den endelige uddannelsesredegørelse fremsendes til skriftlig
kommentering i SN.
3. Godkendelse af sammenfatning af evalueringen for efteråret 2017
Studienævnet godkendt sammenfatningen, som snarest lægges på
hjemmesiden.
4. Uddelegering af sagsbehandling for dispensationssager omkring AVintro
Produktionskurserne i kandidatuddannelsen i Film- og medievidenskab
kræver, at de studerende gennemfører et AV-kursus. For nuværende giver
Jesper Koppel leder af AV-afdelingen dispensation til de studerende, der
kan dokumentere, at de har gennemført et lignede ECTS berettiget kursus.
Såfremt studerende ønsker dispensation, men ikke har den ønskede
dokumentation, så kan der søges dispensation i Studienævnet.
Jesper Koppel ønsker uddelegering fra Studienævnet til denne praksis.
SN godkendte denne delegation, men ønskede at Jesper løbende
rapporterer antallet af dispensationer til Studienævnet.
5. Status på studieordningsarbejdet
Pædagogik afventer at modtage studieordningsskabelonerne fra fakultetet.
Anne Brunk kunne meddele, at på grund af travlhed på fakultetet er det i
stedet aftalt, at Anne udfylder skabelonerne med Pædagogiks eksisterende
ordninger, hvorefter udvalget kan fortsætte deres arbejde. Pædagogik
forventer, at arbejdet kommer til at bestå af et par pragmatiske møder.
Anne deltager i møderne.
Filosofi: udkast til både KA- og BA-ordninger er til gennemsyn på
fakultetet.
Kommunikation og IT: studieordningerne er snarest færdige
Retorik: BA-ordningen skal i gennem en større revidering. Der er flere 7,5
ECTS moduler, der skal lægges sammen, samtidig skal det besluttes, hvor
meget man ønsker, at mundtlig retorik skal fylder i ordningen, da ingen fra
faget længere forsker i mundtlig retorik. KA-ordningen er forholdsvis
uproblematisk.
Film- og medievidenskab: Er kommet frem til et fælles forslag for BAuddannelsen, der kan accepteres fra alle sider. Historie-modulet kommer til
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at bestå af både film- og medievidenskab. Ad hoc udvalget arbejder videre
med det forslag.
Alle studieordninger skal sende i høring hos aftagerpanelet og
censorformandskabet, for gymnasiefag skal de også i høring hos Danske
Gymnasier.
For at studieordningerne kan blive behandlet inden 1. maj flyttes mødet 3.
maj til 26. april.
6. Dispensationer
SN-medlemmerne orienterede om dispensationer, der er behandlet i de faglige
udvalg. Desuden behandlede SN en ansøgning om 4. eksamensforsøg til
specialet i Filosofi.

7. Besøg fra kandidatoptag
Nikolaj Andreasen og Bente Thomsen fra fakultetets kandidat-optag
gennemgik den kommende proces for kandidatoptaget.
Ansøgningsfristen er i år rykket til 1. marts, hvilket har været en fælles
beslutning for alle universiteter. Den rykkede frist ser ikke ud til at have
påvirket antallet af ansøgere:

Modtaget til
optag
Opfylder
Anden
1.9.2018
Retskrav
adgangskrav bachelor
Film/medie
159
41
55
63
Filosofi
58
26
16
16
KommIT
121
57
19
45
Pædagogik
72
35
16
21
Retorik
42
25
6
11

Faget foretager faglig vurdering frem til 24.4.2018.
De studerende, der tilbydes en studieplads skal svare ja tak til pladsen
inden for en uge. Efterfølgende vil ledige pladser blive fyldt op, såfremt
der er kvalificerede studerende. Såfremt der er ledige pladser efter 15/6 vil
faget blive taget med i næste optagerunde.
Pædagogik er bekymret på grund af sidste års optagelsestal, hvor 15
studerende ikke tog imod studiepladsen. Det er ikke ualmindelig at 15-20%
ikke accepterer pladsen.
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Pædagogik havde sidste år et ønske om at ændre optagelseskriterierne,
desværre blev disse afvist af fakultetet, da det vil kræve for megen
administration. Nikolaj Andreassen anbefalede at tage ønsket om de
ændrede kriterier op igen med U & S..
8. Meddelelser
Morten Juul Nielsen meddelte, at han og uddannelseskoordinator Leo
Catana har søgt om midler til at undersøge frafaldet på Filosofi samt dem
der takker nej til uddannelsen, efter de er blevet tilbudt plads. Henrik
Søndergaard kunne meddele, at Film- og medievidenskab, Filosofi og
Biokemi er med i et lignende projekt, hvor tidligere studerende fra
Pædagogik Andrea Gregersen, der nu er ansat på Naturfagenes didaktik
blandt andet skal undersøge frafaldet på uddannelserne.
9. Eventuelt
Thomas Bæk Kristensen spurgte til, om Udvalget for bedre universitets
uddannelsers anbefalinger skal drøftes i SN. Sædvanligvis skal folketinget
først tage stilling, hvor efter det sendes i høring.
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