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Afbud fra:
1.

Godkendelse af referat af studienævnsmøde den 5. marts 2020 samt ekstraordinært studienævnsmøde den 18. marts 2020
Godkendt.

2.

Siden sidst
LLS og TQS har deltaget i møder med andre studenterrepræsentanter på
SDU’s uddannelser. Møderne har primært været vidensudveksling. En problematik, som blev taget op, er tiltagende problemer med ensomhed og angst
blandt studerende, som føler sig isoleret pga. coronakrisen. Studieledelserne
bør være opmærksomme på dette. Der er oprettet en ”corona-knap” på spoc,
hvor studerende kan henvende sig for hjælp.
MB: på seneste studieledermøde var der forslag om, at studieledere lægger en
video op til studerende. I den nuværende situation er der nemlig ikke megen
kontakt med studerende. Studienævnet bakker op om forslaget.

3.

Meddelelser
MB: det årlige statusmøde med dekanen blev afholdt den 30. marts. Uddannelsesberetningen blev gennemgået. I år har uddannelsen ingen kritiske nøgletal.
Handleplanen for det kommende år viderefører allerede igangsatte tiltag primært vedr. studiemiljø og frafald.

4.

Orientering vedr. nedlukning af SDU grundet Covid-19
status på afvikling af undervisning/eksamen i første kvartal:
Vi er næsten igennem eksaminerne, og har fået positive tilbagemeldinger. Nogle studerende på bacheloruddannelsen har ikke været
glade for at benytte webcam ved mundtlige forsvar via Zoom, men
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meldingen fra fakultetet er, at det skal bruges. Der burde ikke være
tekniske problemer forbundet med det, da Zoom tager højde for evt.
dårlig netforbindelse. Studienævnet er enig om, at de digitale løsninger fungerer, fordi både undervisere og studerende er indforstået
med, at dette er en særlig situation, men at den tætte kontakt mangler.
status vedr. retningslinjer for udsættelser af frister for bachelorprojekter/specialer:
Fakultetet har udarbejdet fælles retningslinjer til behandling af ansøgninger. Alle ansøgninger skal behandles individuelt og hurtigst muligt.
Dog kan ansøgninger som hovedregel ikke behandles, før det konkrete behov for udsættelse kendes.

5.

Godkendelse af plan for afvikling af undervisning/eksamen i andet kvartal (bilag)
I samarbejde med modulkoordinatorerne er der udarbejdet forslag til omlægning af undervisning og eksamen til og med juni måned. Al undervisning omlægges til digitale løsninger. Skriftlige prøver gennemføres som hjemmeopgaver med en ekstra halv time. Mundtlige prøver og forsvar bliver afholdt via
Zoom. Studienævnet godkender forslaget, som efterfølgende skal godkendes
af dekanen, inden der kan meldes ud til de studerende.

6.

Godkendelse af plan for alternativt forløb for praktik på bacheloruddannelsen 4. semester (bilag)
Praktikkoordinator har udarbejdet et forslag til et alternativt forløb for de studerende, som får deres praktik aflyst. Forslaget indebærer arbejde med et litteraturstudie, som praktikkoordinator faciliterer. Prøveform (posterpræsentation)
bibeholdes.
For de studerende, som gennemfører praktikken, accepteres hjemmearbejde
så længe der etableres god kontakt via skypemøder etc.
Studienævnet godkender løsningen.

7.

Dispensations- og meritansøgninger
Ansøgninger om forhåndsmerit til valgfag, imødekommet.
Ansøgning om yderligere prøveforsøg, udskydes endnu engang, så den studerende får en sidste chance til at indsende dokumentation for usædvanlige forhold.
Ansøgning om særlige prøveforhold, den medsendte dokumentation accepteres ikke, da den ikke dokumenterer sygdommen. Den studerende får mulighed
for at indsende en egentlig lægeerklæring.

8.

Eventuelt
TQS: hvornår forelægges evalueringsresultater for underviserne? Medstuderende er bekymrede for, om deres svar kan påvirke bedømmelsen af deres eksamensopgave. MB/JK: der er deadline for, hvornår behandlingen af evaluering skal være afsluttet. Derfor vil resultatet normalt være sendt til underviseren, inden vedkommende er færdig med bedømmelsen, men alle besvarelser
er anonyme og bør derfor ikke påvirke bedømmeren.
Mødet sluttede kl. 15.30.
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