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Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med følgende tilføjelser:
3 a) Fagspecifikke test ifm. kvote 2-optag
10 b) Udvælgelseskriterier 2018
10 c) Ekstra midler til studiestart
Ad 2) Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
Ad 3) Meddelelser
a) Studienævnsformanden
CSM indledte mødet med at byde velkommen til Nikolaj Nottelmann.
CMS-forløb E17
Studienævnet har ved skriftlig behandling besluttet, at CMS-forløbet, som afvikles
i forbindelse med det projektorienterede forløb, skal være frivilligt for de
studerende i efterårssemesteret 2017.
Retningslinjer for lyd- og billedoptagelse af undervisning på SDU.
De fælles retningslinjer for lyd- og billedoptagelse af undervisning på SDU
godkendt af Rektors Uddannelsesråd den 21. juni 2017, er trukket tilbage og
afventer behandling i HSU.
Studieordning 2017
Studieordning 2017 er godkendt af dekanatet og ligger offentligt tilgængeligt på
hjemmesiden.
Revideret udgave af SDU’s regler om studiefremdrift
De væsentligste ændringer er:
Regler for seneste afslutning af bachelor- professionsbachelor- og
kandidatuddannelser § 2: Der er i overgangsbestemmelserne tilføjet tidsgrænser
for studerende indskrevet på bachelor- og professionsbacheloruddannelser
normeret til 210 og 240 ECTS. De to grupper af studerende har ikke tidligere haft
særskilte tidsgrænser, der matcher uddannelsernes normering.
Regler for seneste afslutning af bachelor- professionsbachelor- og
kandidatuddannelser § 2 og § 4: Overgangsbestemmelsernes ordlyd er ændret,
således det er uddannelsernes normering der fremgår. Tidligere fremgik der år.
Regler for seneste afslutning af bachelor- professionsbachelor- og
kandidatuddannelser § 5: Dispensationsbestemmelserne er udvidet. Det er nu
muligt at opnå dispensation for en given tidsgrænse såfremt man tilhører en særlig
gruppe af studerende (eliteidrætsudøvere, formænd i en forening under Danmarks
Ungdoms Fællesråd, og iværksættere).
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Svar fra fakultetet vedr. afholdelse af eksaminer på engelsk
På mødet den 19. april 2017 fandt studienævnet, at der er behov for en principiel
drøftelse af det retfærdige i, at man i de tilfælde, hvor undervisningen i et fag er
delt op på flere hold, vil kunne komme ud for, at nogle studerende eksamineres på
engelsk og andre på dansk. Studienævnet har efterfølgende henvendt sig til Det
Humanistiske Fakultet for at høre fakultetets holdning til problemstillingen.
Studienævnet afventer svar fra fakultetet.
Fagspecifikke test ifm. kvote 2-optag
Det Humanistiske Fakultet har i mail af 17. august 2017 spurgt studienævnet, om
der skal indføres fagspecifikke tests på Filosofi. CSM har meddelt, at det er svært
at tage stilling til, når vi ikke kender resultatet af de nuværende test.
Fakultetet har efter mødets afholdelse oplyst, at prorektor har besluttet, at der skal
indføres fagspecifikke tests på alle uddannelser. CSM har foreløbig meddelt
fakultetet, at Filosofi ønsker at benytte fagspecifik mutiple choice, et skriftligt essay
og en motiveret ansøgning på stedet. Kriterierne kan efterfølgende lempes, hvis
studiet ønsker det.
Ad 4) Merit- og dispensationsansøgninger
Lukket punkt.
Ad 5) Andre ansøgninger
a) Ansøgning om midler til tryk af studiemanual
Studienævnet drøftede, hvorvidt der er behov for, at studiemanualen trykkes og
udleveres til de studerende. Studienævnet fandt det uhensigtsmæssigt, at der
både findes en studiehåndbog og en studiemanual og besluttede derfor, at de to
dokumenter sammenskrives til et og udleveres ved studiestart.
Ad 6) Sager til behandling studieordninger

Ingen sager til behandling.
Ad 7) Sager til behandling kvalitetspolitikken
a) Undervisningsevaluering F17
Studienævnet konstaterede, at forårets undervisning ikke kan evalueres pga. for
få besvarelser. Det var således ikke muligt for studienævnet at foretage en
vurdering af undervisningens kvalitet, hvilket studienævnet fandt utilfredsstillende.
Studienævnet fandt det problematisk, at ingen kan se de evalueringer, hvor der er
færre end 5 besvarelser. Studienævnet besluttede at orientere fakultetet om, at de
studerende åbenbart ikke har taget det elektroniske evalueringssystem til sig trods
store anstrengelser fra såvel undervisere som studienævn. Det må konstateres, at
faldet i besvarelser er sket efter evalueringerne er blevet elektroniske, hvilket tyder
på, at de studerende er mere motiverede for at evaluere, når det sker i papirform.
Studienævnet vil desuden anmode fakultetet om forslag til, hvordan
deltagerprocenten kan højnes. Derudover vil CSM sende de studerende en mail
for at minde dem om vigtigheden af at deltage i evalueringerne.
b)

Hvor kan de studerende henvende sig for at få gennemførelsesvejledning;
hvordan er forståelsen og snitfladerne i forhold til diverse vejledningstilbud?
Studienævnet drøftede snitfladen mellem studiementor og Studievejledningen på
Humaniora. ANN oplyste, at hun som studiementor ikke må vejlede i regler,
hvorfor hun ofte henviser studerende til studievejledningen. ANN holder dog ofte
et efterfølgende opfølgningsmøde. Studienævnet fandt, at de studerende har rig
mulighed for at få gennemførelsesvejledning, men det var studienævnets
holdning, at der mangler udslusningsvejledning. Studienævnet fandt endvidere det
problematisk, at de studerende skal henvende sig mangle forskellige steder for at
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få vejledning. Studievejledningen vejleder om regler, SU-kontoret om SU osv.
Ad 8) Sager til behandling undervisning
Ingen sager til behandling.
Ad 9) Sager til behandling eksamen
a) Faste eksamensdatoer
Punktet udsættes til næste gang.
Ad 10) Andre sager til behandling
a) Dato for årets julefrokost
Datoen for årets julefrokost blev fastsat til fredag den 1. december
b)

Udvælgelseskriterier 2018
Studienævnet drøftede, om udvælgelseskriterierne på kandidatuddannelsen skal
ændres til 2018-optaget. CSM gjorde opmærksom på det problematiske i, at
Optagelsen ikke leverer oplysninger om gennemførelsestid for
bacheloruddannelsen. Hvis ikke det er muligt for Optagelsen at levere disse
oplysninger, besluttede studienævnet, at oplysningen i stedet skal fremgå af den
motiverede ansøgning. Studienævnet ytrede ønske om at bibeholde det vægtede
gennemsnit.
Det Humanistiske Fakultet har efter mødets afholdelse oplyst, at Optagelsen ikke
kan levere et vægtet gennemsnit, og at studiet derfor selv skal beregne dette, hvis
det bibeholdes. I lyset heraf vælger studienævnet at nøjes med almindeligt
gennemsnit. Optagelsen kan heller ikke levere tal for gennemførelsestid. Det er
muligt at udforme guidespørgsmål, som ansøger kan skrive den motiverede
ansøgning på baggrund af. På den baggrund har CSM meddelt fakultetet, at
udvælgelseskriterierne ændres til:
Karaktergennemsnittet på din adgangsgivende bacheloruddannelse – er
uddannelsen ikke afsluttet ved ansøgningstidspunktet, udregnes et gennemsnit af
de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet; og
Motivation for optagelse på kandidatuddannelsen.
Kriterierne vægter 50/50.

c)

Ekstra midler til studiestart
Rektor har besluttet at tildele ekstra midler til studiestart på
bacheloruddannelserne. For at imødegå Filosofis lave scorer på
Studiestartsundersøgelsens punker om ”Forventninger til universitetsstuderende”
og ”Studievaner”, besluttede studienævnet at søge om følgende:
25 VIP-arbejdstimer fordelt på 1. og 2. semester til individuel feedback på
skriftlige, formative hjemmeopgaver (ca. 10.000 kr.)
Dagsarrangement i efteråret som sætter fokus på studievaner, studiekultur og
forventninger til studerende (10.000 kr. til aflønning af tutorer i 20 timer for at
arrangere og afvikle dagen). Da det efterfølgende er blevet præciseret at midlerne
skal bruges i 2017, tager studienævnet sagen op igen på næste møde.

Ad 11) Eventuelt
Flere undervisere oplever problemer med protokollerne fx at de er med studienummer i
stedet for cpr.nr. Studiesekretæren undersøger, om der er arbejdsgange hos R&L, der
kan optimeres og giver en tilbagemelding på næste møde.
Mødet sluttede kl. 10.33.
Caroline Schaffalitzky de Muckadell
Studienævnsformand

Lene Engelstoft
Studienævnssekretær
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