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Punkter til drøftelse: 

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

Punkt 2: Godkendelse af referat af møde d. 15. september 2020 

• Godkendt pr. mail og lagt ud på hjemmesiden. 

Punkt 3: Ansøgning fra studerende 
1. Dispensationssager (lukket punkt) 
2. Meritsager (lukket punkt) 
Gennemgang af sagerne. Indstillingerne fra merit- og dispensationsudvalget 
blev fulgt. Studienævnet traf beslutning i de sager, som merit- og 
dispensationsudvalget havde lagt op til en bredere diskussion af. 

Punkt 4: Øvrige sager 
 
1. Evalueringer og handleplaner 
• B12: 

 Ingen yderligere kommentarer. Handlingsplanen blev taget til efterretning. 
 
• B08/SF-K08:  

Der drøftes to forhold ved undervisningen. Dels at de studerende finder 
teorien svær, og at der måske kan gøres mere for at støtte de studerende i 
teori-forståelsen. Dels at Prezi er vanskelig for studerende at finde rundt i 
og derfor fra et studenterperspektiv mindre egnet til at skabe overblik – 
måske fordi undervisningen var online.  
Anja Hvidtfeldt Stanek (AHS) ønskede at få ført til referat, at vi på SN- 
mødet behandlede evalueringen grundigere og mere tæt på 
evalueringskommentarerne med fokus på både undervisningsmetoder og 
personer end evalueringer almindeligvis bliver. Behandlingen og dialogen 
om undervisningsforløbet, tog ikke udgangspunkt i at B08/SF-K08 blev 
omlagt på mindre end 72 timer, er et modul der er minimalt oplagt at 
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omlægge til onlineundervisning og at tre ud af fire hovedundervisere skulle 
hjemmepasse ganske små børn i samme periode.  
Evalueringen af dette modul og den fremsendte handleplan er taget til 
efterretning. 
 

SN drøftede herefter, hvordan de kunne tænke sig at arbejde med evalueringer 
frem over fra en Corona tid. Det blev diskuteret at anmode Fakultetet om 
andre typer af evalueringer eller nøjes med mundtlige evalueringer. Der blev 
ikke fundet en løsning, og det er et punkt vi kommer til at vende tilbage til.    

 
  
2. Behandling af delpolitik 6 i SDU’s kvalitetspolitik 
Næstformandens feedback på delpolitik 6 – fremlagt i bilag -- samt 
studielederens bemærkninger hertil blive diskuteret. Diskussionen 
omhandlede mest om, hvorvidt de forskellige karriere-muligheder skal 
præsenteres tydeligere på uddannelsens hjemmeside eller i studieordningen. 
Dette emne vil blive medtaget i kommende handleplanen for delpolitikken.  
 
3. Nyt K06-valgfag 
Eva Gemzøe Mikkelsen har fremsendt et forslag til et nyt K06-valgfag inden for 
Arbejds- og organisationspsykologi. Behandlingen af dette punkt førte til en 
diskussion af studienævnets rolle i forbindelse med udbud af nye valgfag, hvor 
holdningen var, at studienævnet bør være initiativtager til udbud af nye 
valgfag. Det ledte til et forslag om udarbejdelsen af et årshjul for 
studienævnets arbejde med planlægning og tilrettelæggelse af fagudbud. 
Dette punkt sættes på dagsordenen først i 2021. Det konkrete forslag til et 
K06-valgfag ser fint ud og kunne godkendes. 
 
4. Retningslinjer for online undervisning 
Udskydes til næste møde. 
 
5. Drøftelse af Sund.Fak.s ønske til Hybridundervisning og løsninger for    
studerende, der ikke kan deltage fysisk. 
Grundet manglende tid blev det kun til en kort indledning til punktet, hvor AHS 
orienterede om baggrunden for at sætte punktet på dagsordenen. Punktet 
genoptages på næste møde d. 3. december.  
 
6. Anna Thit Johnsens udtræden af studieledelsen samt drøftelse af proces 
for indstilling af ny studieleder. 
Studienævnsformanden orienterede studienævnet om, at Anna Thit Johnsen 
udtræder af rollen som studieleder. I forlængelse heraf skal der iværksættes en 
proces for udpegning af en ny studieleder. Studienævnet skal indstille 
person(er) til posten som studieleder til dekanen for Det 
sundhedsvidenskabelige Fakultet, som skal udpege studielederen. VIP-
medlemmerne af studienævnet har lavet et udkast til en proces for udpegning 



referat 

3 

af ny studieleder (bilag). Udkastet blev drøftet og godkendt. Kandidatforslag 
præsenteres på næste møde d. 3/12-20. 

Punkt 5: Eventuelt 
Intet til dette punkt. 
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