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Punkter til drøftelse
1. Godkendelse af dagsorden 23. juni 2021
2. Godkendelse af referat 20. maj 2021
3. Meddelelser
a) Studienævnsformanden
Midler til feedback
Tutorer
Studiegruppefacilitatorer
b) De studerende
c) Andre

4. Merit- og dispensationsansøgninger
(SAGA) (jf. lukket punkt)
5. Sager til behandling kvalitetspolitikken
a) Drøftelse af undervisningsevalueringer for forårssemesteret 2021 (bilag)
Studienævnet skal i forbindelse med gennemgangen af
studenterevalueringerne vurdere de studerendes tilbagemeldinger vedr.
studiemiljø og om nødvendigt viderebringe problemstillinger og/eller
bekymringer hos de studerende til de rette instanser. Afslutningsvist
formuleres en sammenfatning, der kan offentliggøres på hjemmesiden.
b) Drøftelse af eksempel på nyt ugeskema til hjemmesiden for kommende
studerende (link)
6. Andre sager til behandling
a) Mulighed for ændring af adgangskrav eller udvælgelseskriterier for
kandidatuddannelserne med henblik på optag 2022 (bilag)
b) Indkaldelse af ønsker til ændringer i eksisterende uddannelser fx
adgangskrav, karakterkrav, sprogkrav med mere (bilag)
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c) Planlægning af studienævnsmøder for efteråret 2021.
d) Eventuelle kommentarer til introprogram (bilag)
e) Midler til fagligt-sociale indsatser (bilag)
Studienævnet har fået tildelt 11.800,00 kr. til Studiegenstart.
f) Høring angående nye bekendtgørelser; ny eksamensbekendtgørelse, ny
karakterbekendtgørelse, ny censorbekendtgørelse, ny
deltidsbekendtgørelse samt ændringsbekendtgørelse til
uddannelsesbekendtgørelsen (bilag)
g) Uddannelseszoom (link)
Der er kommet friske data fra Uddannelseszoom 2020. Her kan I komme
nærmere et svar på, hvilke kompetencer de studerende har tillært sig på
deres uddannelse og hvilke de bruger i deres job. I kan få input til
jobskabende aktiviteter. I kan få et nærmere billede af de studerendes
indmeldinger om studieintensitet. Der er tal på oplevelser om uønsket
adfærd og andre data om trivsel, ensomhed og stress.
7. Eventuelt
Invitation til arrangementet Working Together fra SDUUP. Mulighed for
networking og samarbejde mellem dem som understøtter undervisning og læring
på SDU efter reboarding. Afholdes den 13. september, 12.00-16.00.
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