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Tilstedeværende studienævnsmedlemmer: Flemming Smedegaard (FS), Astrid Jensen (AJ),
Christian Mosbæk Johannessen (CMJ), Cindie Aaen Maagaard (CAM), Mie Skougaard Pedersen
(MSP), Nicholas Bech Jakobsen (NBJ), Ann-Cathrine Trane Nielsen (ATN)
Øvrige tilstedeværende:) Gitte Bisgaard Sørensen (GBS), Emil Bisp Petersen (EBP), Stina Rydell
Brøgger (SRB)
Med Afbud: Heidi Hansen, Lars Bøcher, Michael Libak Hansen, Annika Hartfield
Uden afbud: Ingen

DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Nyt fra Fagrådet i Odense og Student Forum i Slagelse
Merit- og dispensationsansøgninger
Studiestartsundersøgelsen 2017, IVK-kandidat
Studieordningsændring for BA-uddannelsen, tysk
Fremtidens undervisningslokaler – input til udvalget under Universitetspædagogik
Evt.

Ad. 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Ad. 2 Meddelelser
2.1 Høring om forbedringer af videreuddannelsesmuligheder for erhvervsuddannede,
herunder høring vedr. mulighed for ændringer i adgangsbekendtgørelsen for PBA’en.
Astrid Jensen (AJ) oplyste, at campus Slagelse ikke havde fundet anledning til at fremsende yderligere kommentarer.
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Ad 2.2 Implementering af ODIN
Flemming Smedegaard (FS) oplyste, at SDU i forbindelse med fagtilmeldingen til efteråret 2018 har
implementeret ODIN, der erstatter den gamle fagbase. ODIN er således en fælles fag- og studieordningsdatabase for hele SDU. ODIN håndterer fagbeskrivelser, studieordninger, uddannelsesudbud,
fagudbud og fællesudbud.
Med specielt henblik på studieordningerne, da vil de pr. 15 maj blive vist på baggrund af data fra
ODIN. Visningen af studieordninger på baggrund af pdf-filer vil således blive udfaset. Alle studieordninger oprettet i ODIN træder i kraft 1. september 2018. Det vil af hjemmesiden fremgå, hvilke
studerende, studieordningerne er gældende for. De fleste studieordninger vil være gældende for studerende optaget fra 1. september 2017 og frem.
Fra og med september 2018 udfases Fællesbestemmelserne som selvstændigt dokument, idet alle
Fællesbestemmelserne vil være flettet ind i studieordningerne i ODIN, således at alle fremover kun
vil skulle orientere sig i ét dokument for at få et samlet overblik over de for uddannelserne gældende
regler.
Studienævnet lagde vægt på, at disse informationer tilgår alle undervisere i god tid forud for semesterstart efteråret 2018.
Ad.2.3 Tiltag til forøgelse af mulighederne for faglig feedback
FS informerede om, at der fra efteråret indføres et tiltag for at forbedre mulighederne for at give faglig
feedback på udvalgte kurser. Arbejdet med at give feedback kompenseres efter fastlagte regler.
FS oplyste, at han efter rundsending af information om dette tiltag allerede havde modtaget ansøgninger fra undervisere. AJ meddelte, at også campus Slagelse er på vej med ansøgninger.
Ansøgningsfristen er den 20, maj.
Ad.2.4 Tutoruddannelse 2018
FS meddelte, at der igen i år gives tilbud om deltagelse i tutoruddannelse. Der vil være 1 dag for de
tutorer med særligt ansvar for planlægningen og 1 dag – et ”kick-off”-arrangement - for alle tutorer
kort før studiestart.
Ad.2.5 Undervisningsprisen 2018
FS orienterede om indstilling til undervisningsprisen 2018. Siden 2015 har der været tildelt undervisningspris for hvert af universitetets 5 fakulteter. Fra og med 2017 er dette samlet til én fælles undervisningspris for hele SDU.
Studienævnet drøftede mulige kandidater til prisen. Det blev oplyst, at det er muligt at lave en indstilling evt. sammen med et andet studie. De studerende udarbejder en indstilling, der skal forelægges
på studienævnsmødet den 31. maj.
Ad.2.6 Videreførelse af tiltag vedr. akademisk skriftlighed og studiegrupper med VIP-mentorer
FS oplyste, at der igen kan søges om midler til tiltagene vedr. akademisk skriftlighed og studiegrupper
gældende for studieåret 2018-2019. Efter drøftelse med de undervisere, der tidligere har været involveret i disse tiltag, er der nu søgt igen. Ansøgningsfristen er den 20. maj.
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Ad.2.7 Høring vedr. dokumenter relateret til SDU’s uddannelseskvalitet
FS oplyste, at Uddannelsesrådet nu har gennemført en evaluering af SDU’s kvalitetssystem mhp at
styrke uddannelseskvaliteten. Uddannelsesrådet har efterfølgende godkendt en række ændringer i dokumenter relateret til SDU’s uddannelseskvalitet, der nu er sendt i høring.
Da studienævnet først har modtaget anmodningen om høring på dagen for studienævnsmødet og høringsfristen er før næste møde, anmodes studienævnsmedlemmerne om at fremsende evt. bemærkninger senest den 4. maj.
Ad. 3 Nyt fra Fagrådet i Odense og Student Forum i Slagelse
Fagrådet i Odense:
Nicholas Bech Jakobsen (NBJ) oplyste, at der ikke var nyt fra Fagrådet. Der afholdes møde igen midt
i maj.
Student Forum i Slagelse: AJ meddelte, at der til det kommende studieår nu er ansat nye faglige
vejledere og tutorer. FS oplyste supplerende, at tutorerne i Odense nu også er ansat.
Ad 4. Dispensationer
Se fortroligt referat.
Ad 5. Studiestartsundersøgelse 2017, IVK-kandidat
FS oplyste indledningsvis, at resultaterne af undersøgelsen for IVK generelt ligger på niveau med de
øvrige uddannelser; dog at resultatet kan være påvirket af, om den studerende kommer fra SDU eller
et andet universitet og om studerende er fra IVK eller en anden uddannelse. Umiddelbart giver undersøgelsen ikke anledning til at foretage justeringer, men at opmærksomheden naturligvis skal rettes
mod de studerende, der kommer udefra. Mie Skougaard Pedersen (MSP) tilsluttede sig dette synspunkt og vurderede også, at der skal afsættes mere tid ved studiestarten til at tale med de udefrakommende. NBJ nævnte i forlængelse heraf, at de nye studerende har givet udtryk for, at de har savnet
socialt samvær med de andre kandidatstuderende. MSP og NBJ foreslog, at der på et senere tidspunkt
kunne laves et opfølgende arrangement f.eks. med teambuilding eller ”en dag ud af huset”, hvor det
sociale samvær prioriteres.
Ad 6. Studieordningsændring for BA-uddannelsen, tysk
På sidste studienævnsmøde blev drøftet et indkommet forslag fra Tyskgruppen vedr. faget tysk skr.
sprogfærdighed 1. Faggruppen har foreslået, at faget niveaudeles på samme måde som tysk mdt.
sprogfærdighed 1, dvs. efter en indplaceringstest. Dette vil for tysk skr. sprogfærdighed 1 betyde 3
hold á 2 timer (i stedet for som nu 2 hold af 3 timer) akkurat som for mdt. sprogfærdighed. Studienævnet besluttede på sit sidste møde - inden endelig stillingtagen til forslaget – at anmode Tyskgruppen om at fremsende en evaluering af effekten af den hidtidige niveauinddeling. På baggrund
af den fremsendte evaluering og de forventede pædagogiske og faglige fordele ved niveaudelingen
gav studienævnet i sin helhed opbakning til Tyskgruppens forslag, herunder lagde studienævnet
især vægt på vigtigheden af, at holdene har samme underviser til både den mdt og skr. undervisning.
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Cindie Aaen Maagaard (CAM) oplyste, at hendes erfaringer med at undervise både i skr. og mdt.
engelsk generelt havde været meget positive. Endvidere nævnte CMA, at det kunne være meget interessant - når ændringerne er gennemført - at høre om erfaringerne både i forhold til de studerendes
læring og frafald.
Ad.7. Fremtidens undervisningslokaler – input til udvalget under Universitetspædagogik
FS oplyste, at det i Uddannelsesrådet har været drøftet, hvordan fremtidens undervisningslokaler indrettes bedst muligt. Studienævnene har i denne sammenhæng også mulighed for at komme med forslag.
FS indledte med at fremhæve problemerne med den manglende fleksibilitet i lokaleindretningen især
i de store lokaler. Det medfører, at det kan være vanskeligt at inddrage de studerende i undervisningen, interaktion er ikke mulig, og underviser tvinges til at forelæse.
Christian Mosbæk Johannessen (CMJ) pegede på irritationsmomentet ved, at projektorlærredet rulles
ned foran tavlen. I øvrigt fandt CMJ ”den gammeldags tavle” meget nyttig. Endelig pegede CMJ på,
at de store undervisningshold medfører en stor stemmetræthed, og der blev efterlyst bedre faciliteter
i form af mikrofonanlæg.
NBJ efterlyste mere lys, frisk luft og benplads i flere af lokalerne. De studerende bliver sløve og
uengagerede og befinder sig undertiden i en ”zombi-mode”.
MSP pegede på, at de fastgjorte stole og borde i visse lokale kan gøre det svært at skrive på computeren, og i forlængelse heraf nævnte CAM, at det for underviseren er svært at komme rundt til de
studerende f.eks. i forbindelse med et gruppearbejde.
Stina Rydell Brøgger (SRB) nævnte, at der er for ringe/besværlige muligheder for strømtilslutning.
CMJ nævnte i denne sammenhæng, at der undertiden ligger og flyder en masse ledningerne rundt
omkring og forslog derfor, at strømtilslutningen lægges i gulvet.
Et velfungerende lokale som f.eks. U150 har vinduer, der kan åbnes, godt lys, borde der kan flyttes,
lettere hævning af de bageste borde, så alle kan se og gode lydforhold med mulighed for mikrofon.

Ad 8. Evt.
Der var intet til dette punkt.
Næste studienævnsmøde afholdes torsdag den 31. maj 2018 kl. 14.15 – 16.30 i Slagelse

Flemming Smedegaard
Studienævnsformand

Marian Pedersen
Referent
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