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1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt.  
 

2) Godkendelse af referat fra marts 2016 
Referatet blev godkendt.   

 
3) Sager til beslutning 

Dispensationssager 
Indstillingerne fra dispensationsudvalget blev fulgt.  

 
Meritsager 
Indstillingerne fra fagansvarlige blev fulgt, med undtagelse af en sag, hvor studienævnets 
efter konkret vurdering gav tilsagn, selv om fagansvarlige havde anbefalet afslag. 
 

6)  Sager til beslutning/drøftelse/orientering 
 
Bilag til nye studieordninger 
 
TEA orienterede om bilag til nye studieordninger. Der er udarbejdet overgangsbilag til 
nye studieordninger og truffet aftale med eksamenskontoret, således at studerende, som 
er på gammel ordning kan følge fag på den nye ordning og få eksamen registreret korrekt. 
Eksamenskontoret udbyder alle fag dobbelt, men der vil kun blive undervist efter ny 
ordning fra efterår 2016. Metodefag på B08 gl. ordning er flyttet til K01. Statistisk metode 
på B03 er flyttet til B05 – ændret eksform til tilstedeværelse.  
 
Fagoversigt over fag lægges på hjemmesiden inden sommerferien. Studerende henvises til 
faglige vejledere ved behov for hjælp i forbindelse med tilmelding til undervisning og 
eksamener. 
 
Nye studieordninger er ikke lagt på hjemmesiden endnu, afventer endelig vedtagelse af ny 
universitetslov i juli 2016. Nye ordninger lægges på hjemmesiden primo august. 
 
Studieledelsens kvalitetshjul 
 
Studieledelsen præsenterede kvalitetshjulet.  



Årshjulet er en kontinuerlig proces til sikring af kvalitetsarbejde for alle moduler. 
Årshjulet hjælper studieledelsen til et helikopterblik over uddannelsen, med udgangspunkt 
i evalueringer, særligt åbne kommentarer.  
 
Årshjulet består af modulevaluering, udviklingsmøde med modulansvarlige, skriv til 
studienævnet, modulkoordinator skriver studieguide. Dette giver mulighed for tidlig 
revision af indhold, undervisere og eksamensform, hvor det er nødvendigt, og faktorer 
som økonomi og ressourcer kan tages i ed, med studieledelsen som kontinuerlig 
sparringspartner. 
 
Alle moduler evalueres nu hver gang. Vigtigt at studerende besvarer evalueringerne. 
 
 
Principper for meritansøgninger 
 
Forslag til præcisering af principper for meritansøgninger blev forelagt af 
studiekoordinator på foranledning af en underviser.  
 
1. Studieordning-lignende materiale fra det gennemførte fag, der beskriver fagets 

overordnede mål, uddannelsesniveau (bachelor vs. kandidat), hvilke kompetencer, der 
tilegnes etc. i officiel form og ikke en fil, som den studerende selv kan have 
fabrikeret. 

2. Studieguide svarende materiale fra det gennemførte fag (specifikke beskrivelser af 
undervisningens indhold, litteratur, opbygning, form etc.) i officiel form og ikke en 
fil, som den studerende selv kan have fabrikeret. 

3. Hvis der ikke anvendes internationale ECTS point, så officiel dokumentation for, at 
de angivne point for det gennemførte fag kan sidestilles med ECTS. 

4. Mapping af, hvordan den studerende mener at indholdet på det SDU fag, der søges 
merit for, kan erstattes med indholdet af det tidligere gennemførte fag. 

 
Forslaget blev godkendt. Lægges på hjemmesiden inden sommerferien. 
 
Faglige vejledere vil optimere informationen om merit og startmerit i forbindelse med 
studiestartsforløbet. Vigtigt at gøre nye studerende opmærksom på forpligtelsen til at søge 
startmerit.  
 
Uddannelsesberetning 2016 – og drøftelse af fremtidig praksis for behandling af delpolitikker 
Udsat til næste møde. 
 
Internationalisering med besøg af Hjørdis Albrektsen (HA)  
 
HA orienterede om tværgående indsats på internationaliseringsområdet. Udmøntning af 
SDUs Strategi 2020. Arbejde siden 2013; fire temaer: uddannelse, forskning, 
samfundsengagement, internationalisering. 
 
SDU skal være et internationalt universitet med fokus på de studerende. 
 
Dekaner tovholdere for hver sit område. Dekan for hum ansvarlig for internationalisering 
af uddannelser. 
 
To-årige projekter 2015-2017. 
 



Tæt kobling mellem projekt og drift. Inddragelse af interessenter og aktører, herunder 
studienævn. 
 
Indsats: Et internationalt studiemiljø: 
 

Integrere udlandsophold i studieordningerne 
Skabe attraktive rammevilkår for udenlandske studerende 
Øge udbuddet af bachelor- og kandidatuddannelser på engelsek 

 
Mål til 2020: 
Øge antallet af studerende med ophold i udlandet med mindst 50 % i forhold til 2013 
Mindst 20 % af SDUs fuldtidsstuderende skal være fra udlandet. 
 
Mål er dog udfordret af dimensionering og sparekrav. 
 
Psykologi har pt. udvekslingsaftaler med Tromsø og Bergen. Der arbejdes på en fremtidig 
aftale med Irland.  

 
 SDU International kan hjælpe med en liste over mulige udlandsophold.  
 
 Studienævnet skal udvikle: 

- Mobilitetsvindue på uddannelsen 
- Obligatorisk Internationalization At Home (IAH) 
- Udvikling af fagpakker for udlandsophold 
- Facilitering af praktikophold 
- Fagpakker på engelsk 
- Udvidelse af udbuddet af engelsksprogede uddannelser 
- Styrkelse af antal og kvalitet af udvekslingsaftaler, der sikrer fleksibilitet 

i valg af fag for udgående studerende 
- Koncept for bedre vejledning og information om studiernes 

internationale dimension på alle niveauer 
 

Fakultetets internationale koordinator, Andreas Stokke, udvikler hjemmeside vedr. 
internationalisering på SUND. Fakultetet arbejder med at sammensætte pakker til 
udenlandske studerende. 
 

 
7) Evt.  

MWA nævnte at der blandt studerende er rygter om, at man : Rygter kan skrive BA alene 
eller på tværs af hold.   
Studieledelsen svarede, at det er ikke er en mulighed, med mindre der foreligger 
usædvanlige forhold, og en ansøgning er godkendt i studienævnet.  
 
Punkter til næste møde: Uddannelsesberetning 2016 
 
Næste møde i studienævnet finder sted tirsdag den 16. august kl. 13.00-15.00 i Lysningen 
stuen. Der er forudgående møde i dispensationsudvalget samme dag, samme sted kl. 
11.30-12.30. 

 
 
Mikkel Hansen 
Formand   / Kirsten Zeuthen 
     Studiekoordinator  


