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SIDE 2 AF 3

Referat
1 Evaluering af forårets undervisning
SN-VIP/-studerende præsenterede sammenfatningsrapporter fra
forårets undervisningsevaluering.
Generelle betragtninger:
 Lave svarprocenter i evalueringerne
 Ringe evalueringsskema – dårlige spørgsmål
 Flere studerende evaluerer underviseren og ikke kurset. Det bliver
især tydeligt, når flere undervisere samarbejder om et kursus.
 Udvidelsen af undervisningstimerne på kandidatuddannelsen fra 3 til
4 timer pr. uge er en stor byrde for underviseren, da undervisningen
er skemalagt som 2 x 2 timer pr. uge. Hvilket betyder, at der skal
forberedes undervisning to gang om uge til forskel fra tidligere, hvor
det kun var én gang om ugen. På pædagogik opleves desuden, at de
studerende vælger kun at deltage én gang om ugen. Der ønskes en
større fleksibilitet i forhold til skemalægningen, evt. samle de 4
undervisningstimer på én dag hver anden uge.
Fremadrettet:
SN ønsker timer til afholdelse af teammøder i forbindelse med
implementering af nye moduler i de nye studieordninger.
SN ønsker at drøfte sprogproblematik med et øget antal
engelsksprogede kandidatkurser. Der bør fortsat kunne undervises og
forskes på dansk.
2. Godkendelse af KA-studieordning i Retorik:
Hanne Roer redegjorde for retoriks kandidatordning. Den ligner meget
den nuværende ordning. Et enkelt modul har fået et nyt modulnavn.
Dog er eksamensformerne opdateret med det nye eksamenskatalog.
Der er opstået udfordringer ved sammensætningen af det gymnasierettet
sidefag, i det sidefaget ikke må bestå af tilvalgskurser, men skal bestå af
obligatorisk grundfagsmoduler, hvor der samundervises med
sidefagsstuderende.
Studieordningen har været i høring hos censorformanden, men afventer
høring hos Gymnasieskolen og aftagerpanelet.

SN godkendte ordningen under forudsætning af at de gennemgår
ressourceberegning og den øvrige kvalitetssikring med et positivt
resultat.
Anne Katrine Brunk orienterede om, at de kommende studieordninger
er noget forenklet i forhold til de nuværende. Det betyder, en uddybning
af f.eks. undervisningsformer og beskrivelse af aktivitetskrav placeres i
kursusbeskrivelserne på kurser.ku.dk. Hvilket også gør det lettere,
såfremt disse skal justeres.
3. Mødedatoer for efteråret
Følgende onsdage kl. 13-15 blev vedtaget:







26. september
24. oktober
14. november
5. december
16. januar (evalueringsmøde)
30. januar

4. Fremmødekrav i Filosofis bachelorordning
Filosofis ad hoc udvalg er blevet enige om, at der i den kommende
bachelorordning er fremmødekrav i seminartimerne på første år af BAuddannelsen.
5. Eventuelt
Morten Juul Nielsen ønskede en definition af hjælpemidler ved
eksamen. Angivelsen af hjælpermidler skal fremgå af studieordningens
særlige bestemmelser. Såfremt det fremgår, at alle hjælpermidler må
anvendes, så må alle hjælpemidler anvendes.
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