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Ad. 1. Godkendelse af dagsorden
Flemming Smedegaard (FS) meddelte, at forårets valgfag skal godkendes på mødet og vil blive behandlet under punkt 14. Punktet Eventuelt bliver derfor dagsordenspunkt 15. Heidi Hansen (HH)
havde via mail fremsendt spørgsmål til drøftelse vedr. efterårets undervisning. FS meddelte, at dette
vil ske under punkt 7: Opfølgning på gennemførelse af efterårets undervisning. Herefter blev dagsorden godkendt.
Ad. 2 Meddelelser
2.1 Eksamensuregelmæssigheder – Årsrapport 2019
FS oplyste, at der for IVK-Odense har været 5 sager om uregelmæssigheder for BA-uddannelserne
og 4 for kandidaten, hvilket er en lille stigning fra forrige år. Baggrunden herfor skyldes uregelmæssigheder i forb. med registreringer af tilstedeværelse. Slagelse har i 2019 haft en væsentlig stigning fra tidligere på i alt 26 sager for IVK-uddannelsen og 5 for PBA-uddannelsen. Årsagen til stigningen skyldes primært en gruppeindberetning vedr. faget Research Methods.
2.2. Genstart af proces vedr. reform af censorkorpsenes struktur
Der blev i 2019 igangsat en proces vedr. omstrukturering af sammensætningen af censorkorpsene,
men processen har været indstillet pga. covid-19. Reformarbejdet vil nu blive genoptaget.
2.3 Henvendelse fra studerende vedr. corona problematik
FS oplyste om en henvendelse efter sidste møde fra en studerende vedr. problemer med tilstedeværelse i lokalerne pga. covid-19 samt om sit svar til den studerende.
2.4 Indkaldelse til møde i Humanioras Uddannelsesråd
På uddannelsesrådsmødet blev drøftet 1. akademisk skriftlighed 2. studieintensitet (jf. punkt 6) og
Itslearning. Sidstnævnte er den nye e-learnings platform på SDU, der skal implementeres fra foråret
2021, og som erstatter Blackboard.
2.5 Regnskab for Annuum
Der er et stort overskud på annuum for IVK primært pga. manglende gennemførsel af forskellige
aktiviteter under corona. Sædvanligvis overdrages uforbrugte beløb til fakultetet ved årsskiftet, men
FS mente, at de burde kunne overføres til studiet i 2021 pga. den ekstraordinære situation i 2020.
2.6 Spydspidsprojekt 2021
FS informerede om Call for spydspidsprojekt indenfor universitetspædagogik. Meddelelsen er tidl.
rundsendt til alle undervisere. HH oplyste supplerende, at Slagelse har fået antaget et projekt omfattende et nyt valgfag indenfor CSR og bæredygtighed, og som skal køre på tværs af samf. og hum.
Studerende skal inddrages i udviklingen af valgfaget.
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2.7 Styrk studieintensiteten – Det kan du lære af 13 uddannelsessteder
FS informerede om rapporten, der indeholder en række eksempler på, hvordan studieintensiteten på
forskellige uddannelsesinstitutioner er blevet styrket.
2.8 Resultater fra uniTEST 2020
Fakultetet har fremsendt en oversigt over resultatet af ansøgernes uniTEST-deltagelse i foråret
2020.
2.9 Uddannelsesregnskab 2019
FS gennemgik uddannelsesregnskabet for 2019, hvor resultatet for IVK har været særdeles positivt.
IVK Odense har haft det største overskud på fakultetet på godt 1,6 mill.kr. og har også haft større
indtjening end uddannelser med takst 2. Mindre positivt og en væsentlig årsag til det store overskud
skyldes, at fastlærerdækningen v. IVK Odense er meget lav på 61%.
Slagelse har samlet set et overskud på ca. 150.000, hvilket er mindre en sidste år. Slagelse har dog
samtidig en højere fastlærerdækning. HH bemærkede, at der ikke umiddelbart kan gives nogen
yderligere forklaring på det faldende overskud i forhold til sidste år, og at der ikke ud fra regnskabet
kan findes en forklaring på hvorfor. FS oplyste videre, at IVK’s Masteruddannelse har givet et overskud på ca. 200.000 kr. Samlet set har uddannelserne ved IVK Odense og Slagelse genereret et flot
overskud på knap et par millioner.
2.10 Udmøntningsnotat om hyrdebrev om handicap
FS oplyste om nyt udmøntningsnotat på baggrund af hyrdebrev vedr. handicap, og som nærmere
beskriver, hvordan SDU skal håndtere studerende med et handicap. Udmøntningsnotatet skal sikre,
at sagsbehandlingen overholder Lov om forbud mod forskeligbehandling.
2.11 Åbent Hus 2021
Det er besluttet, at alle Åbent Hus-arrangementer i februar 2020 (arrangementer for BA-uddannelser, KA-uddannelser og Tilvalg) skal afvikles online.
2.12 Afholdelse af eksamener ved vintereksamen 2020/2021
Fakultet har meddelt, at alle mundtlige eksaminer ved vintereksamen 2021/2021 som udgangspunkt
skal afvikles online.
Ad. 3 Nyt fra IVKomitéen i Odense og Student Forum i Slagelse
IVKomitéen i Odense: Maria Louise Lidsmoes (MLL) oplyste, at der i sidste uge var gennemført
det første onlinearrangement, et bingo-arrangement, hvor opbakningen havde været stor med 38 tilmeldte. Derudover er der planlagt 2 faglige online-arrangementer. Det første afholdes den 5. november, hvor 2 kandidatstuderende vil fortælle om deres praktik herhjemme og i udlandet. Derudover vil der i november blive afholdt et online vejledningsarrangement for studerende, der skal
skrive BA-projekt. Det forventes, at der vil blive afholdt endnu et forløb vedr. BA-skrivning inden
jul.
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Student Forum i Slagelse: Mads Nedergård Qwist (MQ) oplyste, at der har været møde i Kutteren,
hvor der bla. blev drøftet eventuelle onlineaktiviteter. HH mente, at det er vigtigt, at der på trods af
coronasituationen bliver planlagt nogle onlineaktiviteter for de studerende.
FS oplyste supplerende, at der den 17. november vil blive afholdt et online arrangement for alumner. Uddannelsesrådet opfordrede på sit møde i august til, at IVK skulle prøve at fastholde kontakten til de nyuddannede kandidater, der er på vej ud på arbejdsmarkedet. Ved arrangementet vil der
komme repræsentanter fra Kommunikation og Sprog, der vil informere om arbejdsmarkedet for
IVK’ere. Endvidere vil en kandidat fra 2019 informerer om sin vej til fast job. Da arrangementet
afvikles online, er også nuværende kandidatstuderende inviteret.
FS mindende de studerende om, at opstillingslisten til det kommende valg skal indsendes senest den
9. november kl.12. Studenterrepræsentanterne for Odense og Slagelse vil koordinere arbejdet med
at få lavet en fælles opstillingsliste.
Ad. 4 Merit og dispensationsansøgninger
Se fortroligt referat.

Ad. 5 Høring af anbefalinger om medbestemmelse og medinddragelse
FS informerede om, at rektor i 2019 nedsatte et udvalg vedr. medbestemmelse og medinddragelse
på baggrund af, at der i medarbejdergruppen opleves manglende medbestemmelse i væsentlige beslutninger på universitet. Udvalgets opgave blev at give anbefalinger til, hvordan medbestemmelse
og medinddragelse kan styrkes på SDU. Udvalget har udarbejdet 10 anbefalinger, der nu er sendt i
høring hos centrale organer ved SDU, herunder studienævnene.
FS uddelte indledningsvis ros til forslaget og de medfølgende anbefalinger. FS havde nogle forslag
til enkelte ændringer og præciseringer.
Anbefaling 2.: Overskriften bør ændres fra ”kommunikation til medarbejdere og studerende” og til
”kommunikation med medarbejdere og studerende”, som bedre signalerer en dialogisk og ligeværdige tilgang.
Anbefaling 9: Det bør præciseres, at dialog ikke alene sker i forbindelse med implementeringen af
forandringer, men at der også går dialog og drøftelser forud for anbefalingerne.
Anbefaling 10: Det foreslås at slette anden del af anbefalingen om anerkendelsen af ledelsesretten
og et fælles ansvar for at understøtte beslutninger, idet det ville kunne tolkes som en indskrænkning
af medarbejdernes ytringsfrihed. Evt. kunne i stedet anføres, at kombinationen af en enstrenget ledelse og et lovbestemt krav om medbestemmelse og medinddragelse er særegen for universiteterne,
og at det er et fælles anliggende for ledelse, medarbejdere og studerende at være med til at forme en
god samarbejdskultur på SDU.
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Endelig forslås, at det i det videre arbejde med anbefalingerne præciseres, hvordan en opfølgning
skal ske.
Studienævnet drøftede de fremsatte ændringsforslag og præciseringer og gav sin fulde tilslutning
hertil. Især blev i relation til anbefaling 10 understreget vigtigheden af medarbejderens mulighed for
og ret til at udtrykke sin uenighed i ledelsesmæssige beslutninger.
Studienævnet besluttede, at udkast til endeligt høringssvar rundsendes til studienævnsmedlemmerne
og efter godkendelse heraf, videresendes til fakultetet senest 6. november.

Ad. 6 Drøftelse af studieintensitet
FS oplyste, at fakultetet i sin orientering om studieordningsændringer med ikrafttrædelse den 1. september 2021 har fremhævet to fokuspunkter: Studieintensitet og akademisk skriftlighed. Baggrunden
herfor er, at de studerende studerer for få timer, hvilket fremgår af studiemiljøundersøgelserne og
ligeledes af ministerielle udarbejdet undersøgelser og opfølgning. De uddannelser, hvor de studerende oplyser at studere mindre en 35 timer/uge - gælder alle IVK-uddannelser – skal nøje gennemgå
alle fagbeskrivelser for at vurdere, om de faglige krav og indhold (herunder eksplicitte krav til pensumomfang og eksamenskrav) samt krav til aktivitet i og udenfor undervisningen afspejler den arbejdsbelastning som ECTS-vægtningen er et udtryk for (140 timer til et 5 ECTS fag og 280 timer til
et 10 ECTS fag). Der skal således iværksættes initiativer for at sikre, at de studerende er fuldtidsstuderende.
HH mente, at IVK er rigtig godt med i forhold til studieintensitetsfremmende aktiviteter, i og med
der nu er indført 80% deltagelse på alle fag. Christian Mosbæk Johannesen (CMJ) oplyste i relation
til dette hovedinitiativ, at han ser problemer med deltagerregistreringen i Itslearning. Selve fremmøderegistreringen kan foretages i Itslearning, men registreringen af opfyldelse af aktivitetskravene skaber problemer. På den nuværende platform Blackboard sker dette gennem full grade center, men
samme mulighed foreligger ikke i Itslearning. Som deltager i humanioras it-udvalg har CMJ bedt
arbejdsgruppen vedr. Itslearning om at se på dette problem.
Studienævnet var enige i, at hovedinitiativet vedr. studieintensiteten ligger i den nu gennemførte
fremmødepligt i alle fag, og studienævnet følger løbende udviklingen på området. Dette har ikke
kunnet gennemføres fuldt ud i 2020 pga. covid 19. Udover hovedinitiativet kommer også den kommende gennemgang af samtlige discipliner ud fra de af fakultetets fremsatte retningslinjer (jf. ovenfor).
Ad. 7 Opfølgning på gennemførelse af efterårets undervisning
FS nævnte, at der i begyndelsen af semestret havde været problemer i forhold til overholdelse af
afstandskravet, men efter at kravet nu er blevet ufravigeligt i alle fag, har der ikke været henvendelser
herom. I forhold til de tekniske udfordringer i undervisningen, da kommer der stadig bemærkninger
om, at det ikke fungere helt optimalt. Men det må formodes at være forventeligt de specielle forhold
taget i betragtning.
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HH nævnte, at der i Slagelse har været studerende, der ikke har følt sig trygge ved at møde op til
undervisningen på campus eller ved at skulle gøre brug af offentlig transport. Problemet er blevet løst
ved, at studerende, der er i dokumenteret risikogruppe, har fået et personligt link til zoom for på den
måde at kunne følge undervisningen. Dette har imidlertid medført, at også andre end studerende i
risikogruppe har fået lov til af undervisere at følge undervisningen via zoom, hvorved færre og færre
studerende møder til fysisk undervisning. Udfordringen er så, at undervisningen ikke er tilrettelagt
som onlineundervisning men efter fysisk tilstedeværelse. Derudover giver det problemer for andre
fag med undervisning samme dag med fysisk fremmøde. Det kan konstateres, at flere og flere undervisere på eget initiativ nu har meddelt, at de omlægger til fuld onlineundervisning. Og hvor de studerende i foråret var utilfredse med meget onlineundervisning, da er det nu denne undervisningsform,
de ønsker.
Carl-Johan Frederik Gasmann (CFG) nævnte supplerende hertil, at medstuderende på hans studium
helt klart foretrækker at være fysisk til stede i undervisningen. MLL mente, at fordi campus Slagelse
er et ”pendlercampus”, kan studerende opleve utryghed pga. transporten og derfor ønske at følge
undervisning online. HH mente fortsat, det er godt muligheden for onlinedeltagelse findes, hvis studerende har brug for det, men det er uheldigt, at der f.eks. ved fysisk undervisning kun møder 1
studerende op. HH nævnte videre, at der ved hendes sidste undervisning var mødt 8 op, mens 50
andre fulgte undervisningen online. Dette opleves ikke som et problem, så længe der er 8 studerende
at interagere med. Men andre undervisere beslutter i lign. situation at omlægge til 100% online. Cindie Aaen Maagaard (CAM) kunne nikke genkendende til flere af de problematikker, som HH fremførte. FS nævnte, at han ikke har haft mange henvendelser fra undervisere, der ønsker at afholde ren
online-undervisning. Derimod har flere og flere undervisere bedt de studerende meddele, om de helst
vil deltage online, fysisk eller skifte. Generelt er der en del, der gerne vil deltage fysisk, mens mange
især pendlere gerne vil deltage online. Få ønsker at skifte fra gang til gang. Retningslinjerne fra fakultet her i efterårsemestret er, at der skal være mulighed for fysisk undervisning.
HH mente, at det - ikke mindst af hensyn til planlægningen af forårets undervisning - burde klarlægges, om man vil acceptere mere online-undervisning. FS mente, at dette bla. vil afhænge af, hvordan
smittesituationen ser ud. FS nævnte videre, at skemaerne for forårets undervisning bør udarbejdes i
forhold til, at der også undervises med fysisk tilstedeværelse og alt efter, hvordan smitten udvikler
sig, skal det være muligt at overgå til online. Studienævnet kan ikke beslutte, at kurser i F21 afholdes
ren online.
Ad. 8 Afvikling af vintereksamen med skr. stedprøver og mdt. eksaminer
FS orienterede om fakultetets beslutning vedr. afholdelse af vintereksamen. Det er fastlagt, at mundtlige eksaminer v. vintereksamen 2020/2021 i udgangspunktet skal gennemføres online, men at der i
enkelte tilfælde ved behov kan søges om at få eksamenen afholdt på campus. De skr. stedprøver skal
som udgangspunkt afholdes på campus.
Ad. 9 Drøftelse af Masteruddannelsen fremtid
Studienævnet besluttede at udskyde drøftelserne af punktet til næste møde.
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Ad. 10 Studieordninger
Studienævnet besluttede at udskyde behandlingen af ændringer i en række fagbeskrivelser, indtil alle
fagbeskrivelser nøje skal gennemgås i forhold til studieintensiteten (jf. udmelding fra fakultetet
26/10)
Ad.11 Evaluering af studiepraktik
MLL oplyste, at der havde været 8 deltagere til studiepraktikken. Arrangementet forløb tilfredsstillende med en god dialog med de studerende, der efterflg. gav positive evalueringer.
HH meddelte, at der i Slagelse havde været 12-15 deltagere, der også efterflg. evaluerede dagen som
meget vellykket.
Ad.12 Evaluering af Hele Uddannelser
Studienævnet besluttede at udskyde dette punkt til studienævnsmødet i november.
Ad. 13 Eksamensevalueringer F2020
FS orienterede om forårets eksamener og vurderede ikke, at de studerendes deltagelse og præstationer
gav anledning til yderligere bemærkninger. Studienævnet tog herefter evalueringen til efterretning.
Ad.14 Godkendelse af valgfag
FS oplyste, at IVK-Odense og Slagelse hver især har fremsendt to valgfag til godkendelse. Studienævnet godkendte valgfagene uden ændringer.
Ad. 15 Eventuelt
Der var intet til dette punkt.
Næste studienævnsmøde afholdes torsdag den 19. november 2020 kl. 13.15 – 15.30.
Flemming Smedegaard

Marian Pedersen

Studienævnsformand

Referent
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