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Referat 

1. Opsamling fra lærermødet d. 2. maj 2019 

Andre punkter afventer deltagelse af aktuelle personer. 

Næste studienævnsmøde: 

M1 & M2: Cecilie & Kathrine går videre med nogle af diskussioner der har været omkring M2 

Andreas og Cecilie går sammen og koordinerer intro til valgfag på M2 2020 

Samlæsning KSA - Erasmus: Cecilie og Lars planlægger F2020. 

Digitalisering udskudt til næste SN. 

2. Responsmøder på specialet – udfordringer ift. at de er obligatoriske 

Jf. SO er møderne obligatoriske men vi har ingen konsekvenser ved udeblivelse. 

For mange afleverer helt ufærdigt materiale. Mange har for lidt analyse med. 

Der skal evt. laves 2 grupper alt efter hvilket materiale der afleveres.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Der skal oprettes en gruppe som skal forny specialemodulet, når Merete vender tilbage. 

Formål og rammer skal beskrives. 

3. Klyngeseminar (Bilag 1) 

Forvirring om hvorvidt der stadig er individuel vejledning på alle moduler. 

Klyngevejledning på alle moduler. 

Vinkle det som en styrelse af PBL, projektunderstøttende. 

Hvad er de studerendes kompetencer i forhold til at forholde sig kritisk fagligt til andres opgaver. 

Meget store grupper i Kbh. hvilket kan være medårsag til frafald på klyngeseminar 2. 
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Bygges op omkring PBL / portfolio  

Maja snakker videre med Cecilie om gruppens arbejde.  

4. Input til kernespørgeskema – dimittendundersøgelsen (Bilag 2) 

Bruges i studievejledning, til vejledning af kommende studerende. 

Aftagerpanelet bruger den også. 

Maja skriver at der mangler et spørgsmål om hvornår dimittenden får arbejde efter endt uddannelse  

5. Evt.  

Vi har fået en studieaktivitetsmode som er godkendt i strategisk uddannelsesråd. 

Implementeringsplan: Skulle have være implementeret inden semesterstart, vi har først lige fået den. 

Tages med på næste SN.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Studieaktivitetsmodel tages med på næste studienævnsmøde 
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