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Referat af studienævnsmøde for IVK-studienævnet den 28. juni 2018 kl. 9.15-11.30 i Odense

Tilstedeværende studienævnsmedlemmer: Flemming Smedegaard (FS), Christian Mosbæk Johannessen (CMJ), Cindie Aaen Maagaard, Nicholas Bech Jakobsen (NBJ), Ann-Cathrine Trane
Nielsen, Annika Hartfield, Mie Skougaard Pedersen (MSP), Michael Libak Hansen (MLH)

Øvrige tilstedeværende: Gitte Bisgaard Sørensen (GBS), Heidi Hansen (HH), Maria Louise Lidsmoes (MLL), Line Vang Schwensen (LVS), Stina Rydell Brøgger (SRB), Tine Jambang (TJ)

Med Afbud: Lars Bøcher (LB), Astrid Jensen (AJ)
Uden afbud: Ingen

DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat (udgår)
3. Meddelelser (bilag)
4. Nyt fra Fagrådet i Odense og Student Forum i Slagelse
5. Merit- og dispensationsansøgninger
6. Valg af ny næstformand for studienævnet
7. Status for årets optag og introaktiviteter
8. Evt.

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
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Ad.2. Godkendelse af referat.
Referatet er godkendt.

Ad 3. Meddelelser
3.1 Evaluering af 7-trinskala
Flemming Smedegaard (FS) oplyste, at der nu foreligger en evalueringsrapport vedr. brugen af 7trinskalaen, der blev indført i hele uddannelsessystemet i 2006 og 2007.
Hovedkonklusionen er, at skalaen ikke anvendes efter hensigten især ikke på universiteterne, idet
karaktergivningen ikke følger den forventede fordeling (10% af karaktererne er 12-taller, 20% af
karaktererne er 10-taller osv.) Der er en generel overvægt af høje karakterer og en undervægt af de
lave karakterer. Det konstateres, at der har fundet en karakterinflation sted, idet særligt andelen af
12-taller er steget over årene. Det er primært på kandidatuddannelserne, at der i særligt grad gives
for mange 10- og 12-taller, og særligt andelen af 12-taller er støt stigende over tid.
FS oplyste videre, at der er store forskelle mellem universiteterne og mellem uddannelsesområder i
forhold til karaktergivningen. Det kan konstateres, at SDU sammenlignet med de øvrige universiteter ligger tættest på den ønskede fordeling af karaktererne. Endvidere er humaniora i forhold til andre områder mest mådeholden med karaktererne. I henseende til det enkelte studie bemærkes også,
at IVK ikke er bidragsyder til karakterfesten. Nævnte forhold ændres ikke, selvom der korrigeres
for social sammensætning og udvikling i studenterpopulation.
FS oplyste, at der i forbindelse med evalueringen er lavet både en kvantitativ og kvalitativ undersøgelse, hvor FS i sin egenskab af studieleder har været inddraget i bl.a. interviews vedr. brugen af 7trinskalaen. FS vurderer, at skalaen overordnet set er god; men finder at målbeskrivelserne, som der
skal karaktergives ud fra, bør være mere udførlige.
Christian Mosbæk Johannessen (CMJ) spurgte ind til karaktergivningen i forhold til specialer, og
om der en tendens til, at studerende enten dumper deres speciale eller består med et 4-tal, og at der
således kun er et ringe antal, der får karakteren 02. FS nævnte, at i perioden 2010-2016 er der ved
specialeforsvar i gennemsnit givet karakteren 6,2, og således er der ikke tale om nogen karakterfest.
Heri indgår også specialer med karakteren 00 og -3; ministeriet gør kun op via beståede karakterer.
I samme periode kan det konstateres, at der er givet færrest karakterer med 02 – ellers gives 00. I
forlængelse heraf pegede FS på, at der på studier med specialeforsvar er en større grad af karakterer
differentiering, således at et forsvar af et godt skriftligt produkt kan forstærke produktets kvaliteter
mens det modsatte er tilfældet ved et ringere skriftligt produkt.
3.2 Høring vedr. ændringer i Eksamensbekendtgørelsen på universitetsområdet.
FS meddelte, at der i forbindelse med ændringerne i eksamensbekendtgørelsen alene er tale om
mindre justeringer f.eks. vedr. habilitet, censur m.v. og fandt ikke, at der var baggrund for yderligere bemærkninger. Studienævnet var enig heri.
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3.3. Talentudmærkelser til studerende
FS oplyste, at fakultetet indkalder navne på studerende fra humanistiske uddannelser, der har udvist
særligt talent i foråret 2018. Der kan indstilles studerende til én af flg. aktiviteter: En udmærkelse
for ekstraordinær faglig karakter, herunder BA-projekt/KA speciale - en udmærkelse for ekstraordinære
eller særlige innovative evner - en udmærkelse for at have gennemført talentprogrammer på minimum 30 ECTS på BA-niveau og/eller 20 ECTS på kandidatniveau.
Der er deadline for indsendelse af indstillinger til fakultetet den 10. august, hvorefter indstillingerne
videreformidles til Akademisk Råd. Rådet tager stilling til indstillingerne på et møde medio august.
3.4. Udpegning af ny studieleder for IVK-Slagelse
FS meddelte, at dekanen nu har udpeget Heidi Hansen til nye studieleder for IVK-Slagelse fra den
1. august.
Ad.4 Nyt fra Fagrådet i Odense og Student Forum i Slagelse
Fagrådet i Odense og Student Forum i Slagelse havde intet til dette punkt.

Ad 5. Dispensationer
Se fortroligt referat.

Ad 6. Valg af ny næstformand for studienævnet
Da studienævnets næstformand Mie Skougaard Pedersen har afsluttet sin kandidatuddannelse og
dermed udgår af studienævnet, indstillede studenterrepræsentanterne suppleant Stina Rydell Brøgger til ny næstformand i studienævnet for den resterende periode indtil der afholdes valg igen i november 2018. Studienævnet tilsluttede sig indstillingen og Stina Rydell Brøgger modtog valget.
Indstillingen vil herefter blive videresendt til dekanen til godkendelse.
Studenterrepræsentant Nicholas Bech Jakobsen har også afsluttet sin kandidat, og hans plads som
studienævnsmedlem overtages af suppleant Maria Louise Lidsmoes.
Studienævnet lykønskede de færdiguddannede BA’er og Kandidater og takkede for deres gode indsats i studienævnsarbejdet.

Ad 7. Status for årets optag og introaktiviteter
FS oplyste, at status for optaget på BA-uddannelserne i Odense og Slagelse p.t. er et 5% mindre
optag sammenlignet med sidste år, hvilket for Odenses vedkommende bl.a. kan tilskrives spanskstudiets nedlæggelse. Der er dog fortsat mulighed for yderligere optag.
Mht. kandidatoptaget meddelte FS, at det ser ud til at blive rekordstort med 135 optagne. Den store
søgning skyldes især, at de studerende vil gøre brug af deres retskrav.
Introaktiviteterne er nu planlagt for IVK-Odense.
Heide Hansen (HH) meddelte, at Slagelse i forbindelse med introen er indgået i et samarbejde med
Musikhuset vedr. en case-competition. Den skal kobles op på ”De Dødes Nat”, og der skal laves en
aktivitet i relation hertil. I arrangementet deltager også de HA-studerende på campus Slagelse.
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Vejledere og tutorer for det kommende studieår er ansat.
Cindie Aaen Maagaard (CAM) ønskede oplyst, om det var muligt at afholde undervisning tirsdag
den 4. september, selvom det er udmeldt, at undervisningen på SDU først starter den 5. september.
FS oplyste, at dette vil være muligt, hvis der kan findes et ledig lokale. Den 3. og 4. september er
således afsat til introen, hvorfor humanioras undervisningslokaler er besat til disse aktiviteter. FS
anbefalede dog at undersøge, om der evt. skulle være et ledigt undervisningslokale den 4. september.
Ad.8. Evt.
Der var intet til dette punkt.
Studienævnsformanden ønskede alle en rigtig god sommer.
Næste studienævnsmøde afholdes torsdag den 23. august i Odense.

Flemming Smedegaard
Studienævnsformand

Marian Pedersen
Referent
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