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Dagsorden
Godkendelse af dagsorden
Fremlæggelse af ændringsforslag til Studieordninger
Studiemiljø midler 2012
Evaluering af ny eksamensform
Merit på sidefag
Forslag til godkendelse af pensum
Evt.

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden ok, under evt. skal nye mødetidspunkter samt evalueringsskema diskuteres
Pkt. 2 Fremlæggelse af ændringsforslag til nye Studieordninger
Studievejlederene og de studerende fremlage deres forslag. SN var positiv stemt over
ændringsforslagene. Der vil blive arbejdet videre med en model som opfylder kravene til 1.
årsprøven, instruktorundervisning samt tilpasning til tilvalgsdelen.
Der skal ligeledes tages højde for progressionsprincippet i forhold til akkrediteringen i 2015
Forslag bliver fremlagt næste lærermøde. Der vil til læremødet blive indkaldt mindst 1
person fra hver faggruppe som skal være med i beslutningsprocessen omkring det bedste
forslag.

Pkt. 3 Studiemiljø midler 2012
De studerende kom med forslag om, at midlerne kunne bruge til at tilbyde de nye
studerende et gratis kursus som kunne hjælpe med at mindske frafald i det 1. studieår.
Kurset skulle udbydes igennem kursusgruppen.
SN støttede at de studerende skal arbejde videre med planlægningen, så kurserne kan
udbydes i løbet af efteråret 2012. De udbudte kurser skal i år køre som en forsøgsordning
Pkt. 4 Evaluering af ny eksamensform
SN diskuterede ny eksamensform (7-timers Digex) ud fra en rundsendt evaluering af
eksamen på KI, SN godkendte at eksamensformen bruges i KI og U. De studerende ville
også gerne have, at eksamensformen bruges ved SP eksamen så eksamensformerne er
ens i de 3 grundfag. SP og U køres som forsøg over 3 semestre. SN var enige om denne
procedure. Det blev forslået, at der lægges eksempler af opgaver ud fra sommereksamen.
Forslag til nye spørgsmål i det efterfølgende evalueringsskema:
Hvordan har du oplevet eksamen
Har du prøvet den tilbudte prøveeksamen i instruktorundervisningen
Hvor mange timer bruger du pr. uge.
Forsøgsordningen tages op til evaluering på SN-mødet i februar 2013.
Pkt. 5 Merit på sidefag
Spørgsmålet om merit på tilvalgsdelen undersøges nærmere, men som udgangspunkt kan
der ikke gives merit, hvis faget indgår i hovedfaget (det drejer sig bla om filosofi, som vil
mangle 5 ECTS).
Pkt. 6 Forslag til godkendelse af pensum
Det formelle grundlag for SN-godkendelse undersøges nærmere mhp, evt revision af den
nuværende praksis.. Punktet behandles igen på næste SN-møde.
Pensum for foråret 2013 drøftes på SN-mødet i november 2012.

Pkt. 7 Evt.
•

Der blev delt et forslag ud vedr. evalueringsform af speciale. Dette forslag skal der
tages stilling til og svaret sendes til Lars Larsen.

•

Der var behov for at ændre i mødetidspunkterne for de næste SN-møder.

Følgende mødetidspunkter er nu vedtaget.
5. oktober 2012, kl. 13.00 - 15.00
1. november 2012, kl. 12.15 – 14.30
7. december 2012,kl. 12.15 – 14.30
•

.Mimi oplyste at næste læremøde var 2. oktober, kl. 14.15 hvor forslag til ændringer
studieordningerne skal fremlægges.

Mødet slut kl. 14.45

Lars Larsen/Gitte S. Svendsen

