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Referat
1. Godkendelse af referatet fra 24.5.2018
SN godkendte referatet.
2. Godkendelse af studieordninger:
Masteruddannelsen i Cross Media Communication
Eva Novrup Redvall (ENR) redegjorde for ordningen. De 7,5 ECTS der
fremgår af den nuværende ordning er udskiftet til 15 ECTS. Ordningen
har været i høring hos afdelingen, aftagerpanel og censorformandskab.
SN godkendte ordningen
Film- og medievidenskab – BA og KA
Eva Novrup Redvall (ENR) redegjorde for ordningerne. Begge
ordninger har gennemgået store forandringer. På BA er Filmhistorie og
Mediehistorie samlet i et 15 ECTS modul, hvor det tidligere var to
moduler af 15 ECTS. Der er indført et metodemodul samt et modul om
digitale medier. Desuden er de praktiske moduler reduceret til et modul
på 15 ECTS. I begge ordninger er der indført krav om tilstedevær i de
moduler, hvor eksamen er en fri skriftlig hjemmeopgave. Der er
desuden en mundtlig og en skriftlig eksamen på hvert semester. På
kandidatordningen er indført to spor i henhold filmvidenskab og
medievidenskab.
Ordningerne er i høring hos aftagerpanel og censorformandskabet.
Gymnasieskolen har dog et ønske om, at gymnasiesidefaget indeholder
30 ECTS praktiske moduler. Faget er i dialog med Gymnasieskolen for
løse denne udfordring.
SN godkendte ordningerne.
Kommunikation og IT – BA-tilvalg
Stine Lomborg (SL) redegjorde for de to tilvalgsordninger. BAtilvalgsordningen er for studerende udefra, der aflægger undervisningen
sammen med grundfagsstuderende. Der er desuden indbygget tre
studiemønstre for studerende fra hhv. Film- og medievidenskab,
Datalogi og Informationsvidenskab og kulturformidling. Studiemønstret
kvalificere studerende fra de tre uddannelser til kandidatuddannelsen i
Kommunikation og IT.

KA-tilvalgsordningen indeholder fire moduler. To moduler, hvor
studerende udefra samundervises med grunduddannelsen og to
tilvalgsmoduler, der også kan aflægges af fagets egne
kandidatstuderende. Blandt andet udbydes et specialeforberedende
emne i efteråret, for de studerende der skal skrive speciale d. 30/11. Der
skal dog være 30 deltagere, for at kurset kan oprettes.
SN godkendte ordningerne.
Anne Katrine Brunk orienterede om, at noget materiale f.eks.
beskrivelse af aktiv undervisningsdeltagelse tages ud i de endelige
studieordningsversioner og i stedet skal overføres til
kursusbeskrivelserne på kurser.ku.dk
Fagenes øvrige tilvalgsordninger bringes til godkendes på mødet i
august.
Retoriks kandidatordning sættes til godkendelse på evalueringsmødet i
næste uge.
Alle SN-VIP’er skal være opmærksomme at få justeret
uddannelsesbeskrivelserne på studier.ku.dk især for de uddannelser, der
har lavet væsentlige studieordningsændringer.
3. Godkendelse af projektorienteret forløb
Henrik Søndergaard har udarbejdet forslag til fagbeskrivelser for de
projektorienteret forløb. Tanken er, at de grundfagsstuderende på MEF
skal have mulighed for at aflægge projektorienteret forløb på eget fag
på henholdsvis BA- og KA-tilvalg på enten 15 eller 30 ECTS. Der vil
blive udbudt fælles undervisning på tværs af uddannelserne, desuden vil
den studerende blive tildelt en vejleder fra eget fag, der forestår
vejledning og bedømmelsen af portfolio-eksamen.
Kommunikation og IT KA 30 ECTS er undtaget fra den fælles
beskrivelse, da Kommunikation og IT har behov for at udprøve de
studerende med et noget andet fokus. I stedet er der udarbejdet en
fagbeskrivelse for Kommunikation og IT.
SN havde enkelte kommentarer og justeringer til beskrivelserne, der
herefter blev godkendt.
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4. Notat om tavshedspligt
Studienævnets medlemmer tog notatet til efterretning.
I forbindelse med sagsbehandling med studie- eller eksamenssekretæren
kan det være vanskeligt at huske at få slettet mails, der indeholder
personfølsomme informationer. Det opfordres til, at evt. sekretæren
angiver i mailen, hvis mailen indeholder disse informationer, således at
det er lettere at huske at slette mails af den karakter.
5. Holddispensationer
Stine Lomborg orienterede om 5 holddispensationer på Kommunikation
og IT.
De 4 af holddispensationerne har SN godkendt sidste år, disse ønskes
blot videreføret til næste semester:





Grundlæggende datalogi (BA)
Audiovisuel kommunikation (BA)
Fagets videnskabsteori (BA)
Kommunikation og Samarbejde i Organisationer (KA)

En ny holddispensation ønskes til Valgfrit emne: tilvalgsstuderende fra
INF følger faget ”Analyse, design og regulering af it-infrastruktur” med
de grundfagsstuderende. Kurset indgår som en del af en uformel
tilvalgspakke for INF-studerende, der ønsker at blive optaget på KA.
Da modulet ikke indgår som tilvalg aflægges kurset via modulet
Valgfrit emne.
For at eksamensformen bliver den samme for alle der følger kurset
ønskes holddispensation til Valgfrit emne, således den ændres til
eksamensformen fri hjemmeopgave med aktiv undervisningsdeltagelse.
SN godkendte samtlige holddispensationer
6. Mødedatoer for august
Det blev besluttet at vente med at vedtage mødedatoerne for efteråret,
da flere studerende ikke var tilstede. Det blev dog besluttet, at mødet i
august afholdes d. 20/8 kl. 13.00.
7. Dispensationer
SN-medlemmerne orienterede om dispensationer, der er behandlet i de
faglige udvalg.
8. Meddelelser
Såfremt ad hoc udvalget ikke kan nå til enighed om præsenskravet i den
nye BA-ordning, vil det komme til afstemning på næste møde
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(evalueringsmødet).
9. Eventuelt
Der var intet til dette punkt.
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