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1) Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen blev godkendt. 

 
2) Godkendelse af referat fra februar 2017 
 
Referatet blev godkendt. 

 
3) Sager til beslutning 
 
Dispensations- og meritsager: Studienævnet godkendte alle indstillinger fra merit- og 
dispensationsudvalget.  

 
Studienævnet diskuterede muligheden af at afvise meritansøgninger for fag fra 
professionsbacheloruddannelser, da niveauet på disse uddannelser ofte ikke tilsvarer universitetets 
uddannelse. Juridisk Kontor har efterfølgende oplyst, at alle ansøgninger skal behandles på baggrund af en 
konkret faglig vurdering. Dette betyder, at Studienævnet fortsat vil modtage disse meritansøgninger. 

 
4) Sager til drøftelse/orientering 
 
Undervisningsevalueringer og handleplaner for F16 og E16 (bilag) 
 
MZ: Generelt ønske om mere feedback 
TEA: Fakultetet har fokus på mere feedback, og psykologi har besluttet at der skal sættes mere tid af til 
feedback på B01. En halv time pr. person. 
På B10 prioriteres feedback også højt, idet der gives grundig feedback på de studerendes præsentation. 
MØN foreslog, at studerende hjælper medstuderende, gensidig feedback, at aflevere en eksamensopgave 
til en ældre studerende 
MZR: Det er vigtigt for vores faglige udvikling – man lærer ikke så meget af et tal 
TEA: Studieledelsen arbejde videre med peer-feedback. Der er også nedsat et reviewboard ift. specialer – 
med henblik på at udgive/trykke de tre bedste specialer for hver årgang. 
 
TEA: Evalueringerne giver begrænset faglig værdi. Kræver supplement i form af en-til-en møder mellem 
studieledelse og tovholdere. 
 
Alle handleplaner blev godkendt af studienævnet. 
 



 
Behandling af delpolitik for studieadministration og studievejledning 
 
Studieadministration og studievejledning lever i al væsentlighed op til målsætningerne. KZ efterlyste input 
fra studienævnet til evt. forbedringer. Følgende blev nævnt: 

- Mangel på information til studerende, som gerne vil til udlandet 
- Fagbeskrivelser på engelsk? Fane til udenlandske studerende på hjemmesiden? Svært at finde 

internationaliseringssemester 
 
Desuden er der sket en væsentlig forbedring af de studerendes mulighed for at se deres personlige skema 
via timetable – dog er der stadig udfordringer i forhold til eksterne undervisere, som ikke har samme 
adgang. 
 
Guide til speciale har manglet på hjemmesiden, dette er på vej.  
 
Sidefag: Tildeling af vejledere til sidefagsopgaven, struktur på kandidatsidefaget 
 
MWA: Hvordan får SF-studerende tildelt vejleder? 
Hvor meget undervisning er der? 
Hvor mange praktikdage? 
 
ACN: Der ligger studieguide på BB – skal også på hjemmesiden 
Praktik administreres på HUM, studerende sendes til studievejledning på HUM, som oplyser nærmere om 
omfang og indhold. Sidefagsstuderende får desuden tilbud om deltagelse i Åbent hus 
 
 

5) Eventuelt 
 
MWA: Spørgsmål fra vejledningen: K05 etik – kan man tage del 2 først?  
ACN: Etik er nu et langt forløb, som ikke er opdelt i del 1 og 2. Resultatet opgøres først efter hele forløbet. 
 

 
 

Næste møde i studienævnet finder sted tirsdag den 23. maj kl. 12.30-14.30 i Lysningen stuen. Der er 
forudgående møde i dispensationsudvalget samme dag, samme sted kl. 11.00-12.00. 
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