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1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Meddelelser
1. Der afholdes Uddannelsesrådsmøde fysisk i Odense onsdag den 15. september kl. 15-18. Det er
halvandet år siden, at rådet har været samlet fysisk.
2. Opdatering af bilag 2 til Vademecum (Samlæsning af Videnskabsteori)
Følgende er opdateret:
• Der er tilføjet et afsnit om evaluering af undervisningen
• Der er tilføjet et afsnit om Introduktionsforløb om verdensmålene for bæredygtig udvikling
• Tabel 2 med oversigt over eksamensformer er justeret i forhold til aktive fagbeskrivelser
3. Evaluering af ItsLearning
Evalueringen blandt de studerende viser, at de studerende oplever at de har mistet ressourcer
med BlackBoards afvikling, pga. links til det de ellers kan finde på mitSDU. Mange troede fx, at
studentermailen forsvandt med skiftet til itslearning fordi der ikke i itslearning var et link til mailen.
På den baggrund er der nu lavet direkte link fra itslearning til mitsdu.
Evalueringen blandt underviserne viser, at mange er interesseret i at udnytte flere af de
muligheder, der findes i itslearning, fx læringsstier, pages, video mv., men at de mangler
inspiration. Derfor vil der i samarbejde med SDUUP blive tilbudt brugeruddannelse i de mere
avancerede funktionaliteter i itslearning sommer 2021.
4. De godkendte handlingsplaner for Uddannelsesberetningen 2020 er nu tilgængelige.
5. Opfølgning på opdateret tekst vedr. hjælpemidler
Teksten er tilrettet på baggrund af de forskellige studienævns indmeldinger.
6. Status på KA-optag er, at der er 95 studerende optaget, hvoraf 53 er på danskprofilen og 42 på engelsk.
Det er fortsat en stor adgangsbegrænsning der er for studerende, som ikke har retskrav til
uddannelsen.
3. Nyt fra IVKomitéen i Odense og Student Forum i Slagelse
IVKomitéen i Odense: Intet nyt siden sidst.
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Student Forum i Slagelse: Kutteren skal have generalforsamling i næste uge, og det bliver interessant at se,
hvad der sker, fordi de studerende ikke har kunne blive introduceret for Kutteren tidligere pga. corona.
4. Merit- og dispensationsansøgninger (i SAGA)
Se fortroligt referat.
5. Undervisningsevalueringer F21
Studienævnet drøftede evalueringerne, og fandt at der intet bemærkelsesværdigt er i dem. Der er intet som
springer i øjnene og kræver handling. Hertil var der en gennemsnitlig besvarelsesprocent på 50%. Herudover
konkluderede studienævnet, pga. den beklagelige fejl, hvor der ikke har været fritekstfelter i
evalueringsskemaet, at det er begrænset, hvad man kan udlede af evalueringerne. Man kommer i høj grad til
at gisne om, hvad onlineundervisningen har haft af betydning. Fejlen er dog blevet rettet op til næste omgang
(se referat fra studienævnsmøde 27. maj 2021).
6. Opfølgning på eksamen S2021
Slagelse: Alle eksaminer er afholdt online, og indtil videre er der ikke indberettet noget som plagiat. Lars (LB)
orienterede om, BA-projekterne har været langt over det niveau, som han ellers har set de senere år. De
studerende har i den forbindelse sagt, at de har kunne koncentrere sig bedre derhjemme.
Odense: Afviklingen af eksaminerne er gået ganske planmæssigt. En håndfuld specialeforsvar blev
gennemført fysisk, men ellers har det udelukkende været online eksaminer, og der er ikke været problemer.
Der er dog blevet indberettet tre plagiatsager, men det er på det normale niveau sammenlignet med andre
eksamensterminer.
Administrationen: Tingene er gået fint, og de småting, som der har været er blevet løst. Herudover har der
også været færre ansøgninger til studienævnet i eksamensperioden.
7. Studiegenstart
Direktionen har på deres møde den 27. maj besluttet, at der afsættes en ramme på 500.000,- til hvert fakultet
til aktiviteter i forbindelse med studiegenstart 2021.
Fakultetet har besluttet at udmønte rammen til de enkelte studienævn i form af 100,- kr. pr. studerende
beregnet på baggrund af bestanden pr. 1. oktober 2020. Studienævnet har fået tildelt 80.100,00kr. til
Studiegenstart for samtlige uddannelser under studienævnet.
Der er brede rammer for den lokale udmøntning af midler, men hovedfokus skal være på uddannelsesnære
fagligt-sociale indsatser, da det skønnes, at de studerende først og fremmest har brug for at få styrket
kontakten til deres nærmeste medstuderende via fagligt-sociale tiltag.
Rammerne for lokal udmøntning er:
•
•

•
•

Studerende på alle årgange kan være målgruppe for tiltagene, og det bør tilstræbes, at tiltag rammer
en størst mulig målgruppe
Der bør dog gives særlig prioritet til studerende, der er optaget på bacheloruddannelser i september
2020, såvel som studerende på kandidatuddannelser med studiestart i februar 2020, september 2020
og februar 2021, hvor studerende i høj grad er kommet udefra (dvs. ikke fra
retskravsbacheloruddannelser).
Der skal primært være tale om fagligt relaterede og ikke rent sociale aktiviteter
Der skal fortrinsvist være tale om currikulære frem for ekstracurrikulære tiltag. Relevante tiltag kunne
fx være understøttelse af (gen-)dannelse af studiegrupper eller faglige ekskursioner med socialt
element knyttet til obligatoriske fag.
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•
•
•

Aktiviteterne skal fortrinsvist placeres inden efterårsferien i uge 42, undtagelsesvist kan aktiviteter
afvikles senere på efterårssemestret
Midlerne skal bruges på nye aktiviteter. Midlerne kan således ikke bruges til at dække normalt
planlagte og finansierede aktiviteter
Midlerne kan i udgangspunktet ikke benyttes til forplejning eller udelukkende sociale aktiviteter

Studienævnet diskuterede på denne baggrund, hvordan midlerne skal udmøntes i fagligt-sociale indsatser i
hhv. Odense og Slagelse. Der er ca. 32.000 kr. til Slagelse og 48.000 kr. til Odense. Heidi (HH) har skrevet ud
til de studerende i Slagelse og bedt dem komme med input til, hvad pengene kan bruges på. I Odense har
både studentergruppen og IVKomiteen indsendt forslag. Bl.a. har Carl-Johan (CJFG) forslået et
virksomhedsbesøg ved en virksomhed der ligger længere væk end Odense. Simon (SHM) stemte i, i forhold
til at en tur væk fra Odense og universitetet vil blive taget godt imod af årgangen. Flemming (FSM) bød ind
med, at en faglig tur såsom virksomhedsbesøg godt kan afsluttes med et socialt arrangement på universitetet.
Endvidere er det FSM’s forslag, at de fleste penge bruges på bachelorårgangen med optag 2020, da
kandidatårgangen starter op i praktik på 3. semester, og derfor er spredt ud. Regitze (RAMK) tilføjede hertil,
at hun særligt synes, at CJFG’s forslag er godt, og det virker til, at der er flere studerende som synes dét.
RAMK’s pointerede desuden, ar det også kan være interessant for nogle KA-studerende at komme på
virksomhedsbesøg. Studienævnet udlagde det til studentergruppen at gå videre med den konkrete
planlægning af et virksomhedsbesøg.
8. Indmeldelse af ændring i eksisterende uddannelser
Studienævnet drøftede punktet og havde ingen ønsker om at ændre i de eksisterende uddannelser.
9. Censor- og eksaminatorrapporter
Studienævnet diskuterede rapporterne fra V20/21 og fandt intet der kræver handling. Alt er forløbet som det
skal.
10. Data om studieintensitet, beskæftigelse og studiemiljø – Uddannelseszoom
Studienævnet udtrykte sin frustration over, at de samme emner og resultater dukker op og skal behandles i
flere undersøgelser. Det er uoverskueligt, hvad f.eks. denne undersøgelse konkret skal bruges til. En
vejledning til, hvad man skal være opmærksom på, vil være at fortrække. Studienævnet drøftede derfor
hovedsageligt beskæftigelsesdataene, da studieintensitet og studiemiljø vil gennemgået i forbindelse med
SDU’s Studiemiljøundersøgelsen (SMU’en).
Beskæftigelse:
- Der er ca. 83% der er i en eller anden form for beskæftigelse og 17%der er uden for beskæftigelse. Der
er mange af de studerende den nuværende årgang, der allerede har fået job inden deres uddannelse
er afsluttet, hvilket afspejler jobmarkedet pt. Studienævnet hæftede sig ved, at der er sket en
fordobling af dem, der er ansat i en tidsbegrænset stilling.
- Undersøgelsen har en svarprocent på 42,4%.
- Nogle besvarelser går på antal og ikke procenter, og der er flere som har svaret i 2018, så på den vis
kan det være svært at sammenligne besvarelserne til konkret brug.
- Det er særligt formidlingsevnerne der bliver vægtet som vigtige kompetencer i jobbene. Det bekræfter
de ting, som studienævnet ved om de studerende; at de ofte er ansat i tekstproduktionsstillinger i
deres først ansættelser.
- Stillingsopslag er sådan de fleste får deres første job, men også netværk ligger højt. Det er bl.a. derfor
der er så stor fokus på Projektorienterede forløb og virksomhedsbesøg på IVK.
- Cindie (CM) pointerede, at det giver mening som underviser at se, hvad det er for nogle kompetencer,
der bliver efterspurgt på arbejdsmarkedet. På den måde kan man arbejde med, hvordan man
italesætter kompetencerne i undervisningen overfor de studerende. Og man kan tilpasse sin
undervisning dertil.
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11. Fagspecifikke test i 2022
Studienævnet diskuterede, hvorvidt de fagspecifikke test skal bibeholdes i 2022 eller ej. Fra 2023 bliver det
testbaserede optag anderledes, og det er derfor Fakultetets anbefaling, at der ikke afvikles fagspecifikke test i
2022. Testene har været aflyst i både 2020 og 2021 pga. corona. Herudover er der en række uddannelser,
herunder IVK’s, hvor testene reelt ingen betydning har, fordi antallet af pladser er større end eller flugter med
antallet af ansøgere. IVK’s tests har været motiveret ansøgninger, og i Tysk har der derudover været en
skriftlig test. Studienævnet tilsluttede sig Fakultetets indstilling om at afskaffe fagspecifikke test i 2022.
12. Studenterrepræsentanter i efteråret
Nicolai Egevang Steensen (NES) indtræder i studienævnet i stedet for Mads Nedergård Qwist (MNQ).
Studienævnet takker MNQ for det store arbejde og engagement i studienævnet. Mette Brøndel Brøgger (MBB)
udtræder ligeledes af studienævnet, hvorfor de studerende har mulighed for at indstille en ny som
studenterrepræsentant. Studienævnet takker ydermere MBB for sit store arbejde i nævnet. Repræsentanterne
fra Slagelse vil prøve at prikke forskellige studerende på skuldrene og se om de ikke kan finde én ny
studenterrepræsentant. HH skriver til Isa (IEC), når der er fundet én, og så udarbejdes der en rektoral
indstilling.
13. Studienævnsmøder i efteråret - hvordan skal de afvikles?
• Torsdag 26. august – fysisk i Odense kl. 13.15-15.30
• Torsdag 14. september – Zoom kl. 13.15-15.30
• Torsdag 14. oktober – fysisk i Slagelse kl. 13.15-15.30
• Torsdag 18. november – Zoom kl. 13.15-15.30
• Tirsdag 14. december – fysisk i Odense kl. 13.15-15.30
14. Eventuelt
Intet.
Mødet sluttede kl. 14.53
Flemming Smedegaard
Studienævnsformand

//

Isa Egholm Christensen
Studienævnssekretær
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