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Indledende orientering af Anja H. Stanek i forlængelse af møde i SU:
Der er grønt lys fra ledelsen til, at studienævn ikke kan nå det hele, og der kan være ting, som vi ikke kan
prioritere. Det vigtige er, at vi kan få undervisningen til at køre. Institutleder skal orienteres om det, vi gør,
men vi skal understøttes i, at processerne bliver nemmest muligt.
Vi har ikke hjemmel til at ændre noget, som er ud over karantænen/nedlukningsperioden. Men det har
andre universiteter gjort, og vi handler også ud fra, at undervisning og eksaminer skal lægges om for resten
af semesteret.
Punkter til drøftelse:
Punkt 1:

Godkendelse af dagsorden

Punkt 2:

Godkendelse af referat af mødet d. 4. februar 2020


Godkendt pr. mail og lagt ud på hjemmesiden

Godkendelse af referat af ekstraordinært møde d. 18. marts 2020


Godkendt.

Punkt 3:

Ansøgning fra studerende
Dispensationssager (lukket punkt)
Gennemgang af sagerne. Indstillingerne fra merit- og dispensations-udvalget 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. Omlægning af undervisning og eksamen i forbindelse med den aktuelle situation omkring
covid-19:
- B04: Stevens plan for undervisning er godkendt.
Han gennemgår alle emner, men der må ses stort på 12-timers regel, da det tager kortere tid
at gennemgå emnerne digitalt end face-to-face.
Undervisningen er ikke ’real-time’, men der laves en ugentlig opsamling, hvor man kan
kontakte Steven.
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Eksamen:
MCQ fastholdes. Hvis den skal tages hjemmefra, gives Steven grønt lys til at bruge de greb,
man kan i forhold til at undgå at de studerende kan hjælpe hinanden.
- B08: Mads’ udkast til ny studieguide blev godkendt.
Han gennemgår alle emner, men der må ses stort på 12-timers regel, da det tager kortere tid
at gennemgå emnerne digitalt end face-to-face.
Undervisningen er en blanding af ’real-time’ digital undervisning og uploadede vodcasts.
Det skal gøres helt tydeligt for de studerende, hvad formålet med B08 er i den nye form. Før
var det intensivt gruppe-proces. Hvad er det nu?
Hvad er de præcise ændringer?
Eksamen:
Omlagt til individuel, skriftlig eksamen. Godkendt.
Et enigt studienævn beklager, at der ikke bliver mundtlig eksamen, og at der ikke er gruppe
proces.
Vi skal huske at overveje, om der er andre måder i denne årgangs studieforløb, hvorpå de
studerende kan opnå de kompetencer – bl.a. i forbindelse med gruppe-samarbejde og
mundtlig formidling, som studienævnet grundet omstændighederne i forbindelse med
nedlukning af SDU har været nødt til at fjerne fra modul B08.
I forbindelse med ansøgning om ændring af undervisnings- og eksamensform på B08, vil
studienævnet også bede dekanen om dispensation for 12-timers reglen for de af
nedlukningen berørte fag.
2. Behandling af studiestartsundersøgelse:
Studienævnet blev orienteret om, hvad studieledelsen har skrevet ind i
uddannelsesberetningen om studiestartsundersøgelserne. Herefter fulgte en diskussion af
undersøgelserne. Anders Müller og Lisa Lønkjær vil sammen lave et udkast til et socialt
studiestartsforløb til kandidaten, som studienævnet kan behandle på sit møde d. 26. maj.
Studienævnet overvejer, om der også skal ses på bachelorstudiestarten.
3. Behandling af censorformandsrapport:
Punktet udsættes til næste ordinære møde.
4. Behandling af evalueringer og handleplaner:
- K04:
Studienævnet har ingen yderligere kommentarer til evalueringen. Studienævnet tager
handlingsplanen til efterretning
- K05
Studienævnet har ingen yderligere kommentarer til evalueringen. Studienævnet tager
handlingsplanen til efterretning.
5. Orientering om møde i aftagerpanel for Psykologi:
Studieleder og studiekoordinator orienterede om mødet med aftagerpanelet, som blev
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afholdt d. 25. februar 2020. Studienævnet har fået referatet af mødet samt studieledelsens
inputskema om de emner, der i forlængelse af mødet skal arbejdes videre med.
Aftagerpanelet havde en del relevante bemærkninger til kompetence-profilerne for hhv.
kandidatuddannelsen og kandidatsidefagsuddannelsen. Disse kompetenceprofiler skal
behandles på et møde i studienævnet på et senere tidspunkt.
Studienævnet tog det fremsendte inputskema til efterretning og var enige i, at det er
relevante emner at arbejde med.
Punkt 5:

Eventuelt
 Mulighed for forlængelse af BA-projekter og specialer pga. corona-situatioen.
 Skal der fortsat være feedback på K03?
I forhold til forlængelser af specialer, bacheloropgaver: Der kommer en beslutning fra Sund.
Fak. Studienævnet orienteres så snart den foreligger.
I forhold til fortsat feedback på K03: De studerende er meget glade for at få feedback. Så de
vil meget gerne fortsætte med at få det. Der kommer også en del studerende udefra på
kandidatuddannelsen, som ikke har fået feedback på BA-uddannelsen på samme måde som
studerende med en BA fra SDU.
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