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SIDE 2 AF 3

Referat
1. Godkendelse af referatet fra 26.4.2018
SN godkendte referatet.
2. Godkendelse af programmer for intro-uge og rus-turen
Tutorerne fra MEFs BA-uddannelser deltog i punktet og præsenterede
deres programmer og svarede på spørgsmål fra nævnet.
Flere af uddannelserne har i deres programmer aktiviteter, hvor de
studerende er kønsopdelt. Tutorerne forklarede, at baggrunden i flere
tilfælde er for at styrke en mindre gruppe af det ene køn på studiet.
Tutorerne blev gjort opmærksom på, at den slags aktiviteter kan virke
stødende på nogen studerende. Derfor bør det altid være op til den
enkelte studerende, om man ønsker at deltage i sådanne aktiviteter.
Studienævnet godkendte samtlige programmer.
3. Godkendelse af studieordninger:
Pædagogik – BA og KA
Karen Borgnakke (KB) redegjorde for ordningerne. De er begge
forenklet sprogmæssigt og indeholder ingen substanse ændringer. KAordningen består af flere brede moduler, som kan tilpasses efter de
studerendes egne interesser.
Ordningerne har været i høring hos censorformandskabet og
aftagerpanelet. Aftagerpanelet har fremsat en række gode kommentarer
til ordningerne.
Maja Horst har i forbindelse med ressourceberegningen bedt Pædagogik
justere brugen af ekstern censur til kun at være placeret på mundtlige
prøver.
SN godkendte ordningerne under forudsætning af at de gennemgår
ressourceberegning og den øvrige kvalitetssikring med positivt resultat.
Retorik - BA
Hanne Roer (HR) redegjorde for ordningen. Det har været et stort
arbejde for udvalget at justere ordningen efter retningslinjerne. De
praktisk eksamener i ordningen afventer stadig information om en
eventuel omprøve.
Ordningen sendes snarest i høring hos censorformandskabet og

aftagerpanelet.
SN godkendte ordningerne under forudsætning af at de gennemgår
ressourceberegning og den øvrige kvalitetssikring med positivt resultat.
Anne Brunk (AB) kommenterede:
Eksamens-ide 143 med sidetallet 6-10 normalsider fastholdes i MEFs
eksamenskatalog.
I praktiske fag hvor der kræves aktivdeltagelse, kan det være
problematisk med eventuel en bunden skriftlige hjemmeopgave som
omprøve. Faget kan søge dekanen om tilladelse til, at der ved disse
prøver ikke er en omprøve.
4. Dispensationer
Eva Novrup Redvall (ENR) fremlagde en dispensation for Film- og
medievidenskab i BA-tilvalgsmodulet Digital strategisk
kommunikation. Der ønskes dispensation til, at de studerende kan
aflevere deres skriftlige materiale individuelt, selvom det er produceret i
grupper.
De studerende har i løbet af semesteret arbejdet i grupper. For sent er
det opdaget, at materialet til eksamen jf. studieordningen skulle
indleveres individuelt.
SN imødekom dispensationen.
5. Meddelelser
Malthe Grindsted Ulrik (MGU) vil følge op på kommentarerne fra SN
til tutorerne i forbindelse med finpudsning af programmerne for introuge og rus-turen. Alle var enig i, at tutorerne har ydet et rigtig godt
arbejde.
6. Eventuelt
Karen Borgnakke (KB) er overrasket over det noget lave kandidatoptag
på Pædagogik. Der er optaget 15 færre studerende end forventet i E18.
Pædagogik har tidligere ønsket at ændre deres optagelseskriterier,
hvilket blev bremset af fakultetet. Det blev besluttet, at SN drøfter
ønsker til ændrede optagelseskriterier i løbet af efteråret.
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