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

Torsdag den 26. april 2018, kl. 9.00 – 11.00

Sted

Lokale 14.2.23

Referent

Malthe Grindsted Ulrik

26. APRIL 2018

KAREN BLIXENS PLADS 8
2300 KØBENHAVN S

malthe@hum.ku.dk

Til stede
Hanne Roer (Retorik, formand); Eva Novrup Redvall (Film,
kommunikation og medievidenskab); Morten Ebbe Juul Nielsen (Filosofi);
Stine Lomborg (Kommunikation & it); Karen Borgnakke (Pædagogik);
Signe B. Ahrentsen (Film- og Medievidenskab, næstformand); Thomas Bæk
Kristensen (Filosofi, stud.); Oskar Sevel Konstantyner (Kommunikation &
it, stud.); Josefine Lee Stage Skottfelt (Pædagogik, stud.); Rasmus Berg
(Retorik, stud.-suppleant); Anne Katrine Brunk (Administrativ
studieordningsansvarlig, observatør); Malthe Grindsted Ulrik, (ACStudievejleder, observatør)
Dagsorden
1. Godkendelse af referatet fra 15.3.2018
2. Drøftelse af uddannelsesevaluering for Cognition & Communication
3. Godkendelse af studieordninger
a) Pædagogik – BA og KA
b) Kommunikation og IT – BA og KA
c) Filosofi – BA, KA, Gymnasierettet BA og KA
d) Retorik – BA, KA, Gymnasierettet BA og KA
4. Dispensationer
5. Meddelelser
6. Eventuelt

www.mef.ku.dk/kontakt/studievejled
ning/

REF: MGU

SIDE 2 AF 4

Referat
1. Godkendelse af referatet fra 15.3.2018
Godkendt.
2. Drøftelse af uddannelsesevaluering for Cognition &
Communication
Uddannelsesredegørelsen drøftes ift. de temaer som er beskrevet i
bilaget fra Henrik Søndergaard (HS). SN-MEF noterer sig at der
overordnet er tale om en fin redegørelse, men er i tvivl om nogle
detaljer ift. den officielle udregning af beskæftigelsestal. Hanne Roer
(HR) følger op med HS.
3. Godkendelse af studieordninger:
Generelle meddelelser fra vedr. den videre proces ved Anne Katrine
Brunk (AB):
En studieordning kan først lægges til godkendelse i Studienævnet, når
den er færdig i tekst og er blevet ressourceberegnet. Den skal desuden
have været i høring hos censorkorps/aftagerpanel/danske gymnasier. De
nye ordninger bør for overskuelighedens skyld forsynes med at
følgebrev, der skitserer de væsentligste ændringer fra de nugældende
studieordninger.
Tilvalgsstudieordninger bliver fagdelte; én for BA og én for KA på
hvert fag.
Henrik Søndergaard er i gang med at arbejde med en studieordning for
Projektorienteret forløb for alle fag.
Formelle krav til studieordningerne:
 Begrænset brug af fremmødekrav som del af aktiv
undervisningsdeltagelse.
 Under hvert af punkterne ”viden”, ”færdigheder” og ”kompetencer”
skal der være 3-5 bullet points.
 Undervisnings- og arbejdsformer skal beskrives kort. Længere
indholdsbeskrivelser skal stå i kurser.ku.dk. Det samme gælder for
beskrivelser af aktiv undervisningsdeltagelse.
Deadline for at sende studieordninger til godkendelse på næste SNmøde er tirsdag d. 22. maj kl. 12.00.

3a) Pædagogik – BA og KA
Udgår af dagsordenen, behandles ved næste møde
3b) Kommunikation og IT – BA og KA
Stine Lomborg (SL) redegør for de centrale ændringer i ordningerne,
der ikke kommer til at undergå store forandringer. Ordningerne
indeholder en række detaljer, som der er fagligt belæg for, men som
ikke fuldstændigt stemmer overens med de udmeldte retningslinjer for
STO-arbejdet. Såfremt disse detaljer skal ændres har faget alternativer
klar.
SN godkender ordningerne under forudsætning af at de gennemgår
ressourceberegning og den øvrige kvalitetssikring med positivt resultat.
3c) Filosofi – BA, KA, Gymnasierettet BA og KA
Morten Ebbe Juul Nielsen (MN) redegør for de centrale ændringer i
ordningerne, der mangler den sidste færdigpudsning, bl.a. ift.
fagmoduler med aktiv undervisningsdeltagelse. SN diskuterer
forskellige mulige modeller. FILO vil arbejde videre med forslagene.
SN godkender ordningerne under forudsætning af at den sidste
renskrivning opklarer ovenstående forhold og at ordningerne i øvrigt
gennemgår ressourceberegning og den øvrige kvalitetssikring med
positivt resultat.
3d) Retorik – BA, KA, Gymnasierettet BA og KA
Udgår af dagsordenen, behandles ved næste møde
4. Dispensationer
MN orienterer om en tidligere praksis for dispensation i forbindelse
med gymnasiesidefag som ikke længere er i brug. Ellers er der ingen
meddelelser.
5. Meddelelser
Der er fundet ny suppleant for studenterrepræsentanten på KOMIT. Det
er Magnus Lisbjerg.
I forbindelse med studieordningsarbejdet på KOMIT har der været en
række uklarheder i forbindelse med fordelingen af timer mellem MEF
og DIKU. Fremover skal dette være afklaret inden arbejdet
påbegyndes.
SN vil undersøge muligheden for at de studenterrepræsentanter som
har brugt mange timer på at deltage i studieordningsarbejdet kan få et
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honorar. Nævnet finder det passende at de belønnes for deres store
arbejde. HR følger op.
6. Eventuelt
Ingen punkter til evt.
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