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Punkter til drøftelse: 

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 

Der tilføjes et punkt 4.5: Re-eksamen på B10. 
Herefter blev dagsordenen godkendt. 

Punkt 2: Godkendelse af referat af møde d. 28. oktober 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: Sager til behandling: 
 
1. Indstilling til posten som studieleder – den videre proces. 
Ulrich Kirk orienterede om status på processen indtil nu. Indtil Annas 
fratræden var studielederfunktionen et 2-personers job med Anna som 
studieleder og Ulrich som vicestudieleder, og sådan måtte det også gerne være 
fremover – evt. med Ulrich som studieleder og en ny kandidat som ’føl’ hos 
Ulrich. Pt. varetager Ulrich posten alene. Den ledige post har været meldt ud til 
relevante kolleger på instituttet, men ingen har tilkendegivet interesse for 
posten. 
 
Studienævnet har forskellige muligheder i den videre proces: 
• Opbløde kravene til, hvem der kan udpeges til (vice-)studieleder, således at 

personer i stillingskategorier under lektorniveau kan indstilles og udpeges.  
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• Indstille til dekanen, at der ikke har vist sig interesserede kandidater til 
posten, og dermed lade beslutningen om, hvem det skal være, være op til 
ham. 

• Tage endnu et møde med de kolleger på instituttet, der lever op til de af 
studienævnet skitserede krav og orientere dem om situationen – at der 
ikke har vist sig interesserede kandidater og forhøre, om der skulle være 
interesse hos nogen alligevel. 

 
Studienævnet diskuterede de forskellige scenarier. Flertallet i studienævnet 
ønskede at fastholde de allerede stillede krav til en kommende studieleder – 
min. lektorniveau. Studienævnet fandt det ligeledes vigtigt, at en kommende 
studieleder behersker dansk og er ansat i en fuldtidsstilling på SDU. 
 
Af de ovenfor listede muligheder ønskede studienævnet den sidste – at Ulrich 
og Anja prøver ’at ryste træet’ endnu en gang og indkalder deres lektor- og 
professorkolleger, som lever op til studienævnets krav, til et møde, som skal 
forsøges afholdt inden jul. Ulrik og Anja fremsender efterfølgende skriftlig 
orientering om udkomme af mødet til studienævnet. 
 
 
2. Drøftelse af Sund.Fak.s ønske til Hybridundervisning og løsninger for    
studerende, der ikke kan deltage fysisk. (Fortsat fra sidste møde) 
Studienævnet diskuterede kort sagen og det fremlagte oplæg. Fra Sund. Fak.s 
side er der sket en opblødning i forhold til det oprindelige krav om, at et online 
alternativ altid skal være tilgængelig for undervisning, der gennemføres ved 
fysisk fremmøde. Planlægningen af undervisningen i foråret 2021 sker i dialog 
mellem skemalægger og modulansvarlig – studienævnet er ikke inden over 
planlægningen i samme grad som det har været tilfældet tidligere. 
 
Studienævnet vedtog det fremlagte oplæg, som i en lettere tilrettet form vil 
blive distribueret til de modulansvarlige snarest. Studienævnet ønsker at 
understrege, flg. centrale punkt: 
 
Beskrivelsen af undervisningen – herunder muligheder for at gennemføre 
undervisning, hvis man ikke kan være til stede - skal fremgå tydeligt af 
studieguiden. Overvejelser om, hvorfor undervisningen gennemføres som den 
gør, skal også fremgå. For fag/moduler, hvor eksamensformen er beståelse ved 
tilstedeværelse er det alene studienævnet, der kan dispensere fra kravet om 
evt. fysisk fremmøde. Ansøgninger herom skal fremsendes til studienævnet i 
umiddelbar forlængelse af studieguidens offentliggørelse. 
 
3. Retningslinjer for online undervisning (Udskudt fra sidste møde) 
Siden emnet blev diskuteret på sidste studienævnsmøde, er det fra fakultetet 
blevet foranlediget, at studerende skal logge sig på Zoom via SSO med deres 
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SDU-brugernavn. Når der logges på på denne måde, som også bruges af 
ansatte på SDU, deltager man altid i Zoom-aktiviteter med sit fulde navn. 
 
Herudover fandt studienævnet ikke, at der var brug for yderligere 
retningslinjer for online adfærd, men opfordrer undervisere til at de ved 
starten af en online undervisningsaktivitet redegør for, hvordan man i den 
konkrete situation ønsker, de studerende stiller spørgsmål, om kamera skal 
være slået til mv.  
 
4. Praksisbeskrivelse for behandling af dispensationssager. 
Den fremlagte praksisbeskrivelse blev vedtaget uden yderligere kommentarer. 
 
5. Re-eksamen på B10 
Re-eksamensformen for modul B10 er: 
48 timers hjemmeopgave. Intern. B/IB. 8 normalsider +/- 2 sider. Alle 
hjælpemidler tilladt. 
 
Studienævnet diskuterede, hvordan formen på den stillede opgave skal være. 
Der har ikke tidligere været afholdt re-eksamen for dette modul i forlængelse 
af de ændringer af modulet, der blev iværksat i sidste studieår. 
 
Studienævnet vedtog at re-eksamen bliver: 
• En essayopgave, hvor der stilles spørgsmål/en delopgave til begge de 

valgfagsspor, den studerende, der skal til re-eksamen, har været tilmeldt. 
Hver del-opgave vægter 50 % af opgaven i omfang. 

 
Mht. tidspunkt for eksamen så vil Anja som modulansvarlig planlægge dette 
sammen med Charlotte Dickmeiss. 

Punkt 5: Eventuelt 
Studienævnet takker Lisa R. Lønkjær og Anders Müller for deres deltagelse i 
studienævnet. Fra 2021 er flg. studerende valgt ind: 
 
Gunnar Valdemar Grunert 
Sebastian Joost 
Jacob Stig Meline 
 
Der indkaldes til et studienævnsmøde i januar 2021, hvor en plan for 
studienævnsmøder i hele 2021 vil blive fremlagt. 
 
Anne-Christina Nielsen orienterede om, at studienævnene ikke fremadrettet 
skal behandle kvalitetspolitikkens delpolitikker. Samtidig vil der fremover kun 
blive afholdt statusmøder hvert andet år jf. gældende praksis på SDU (lige 
årstal). I de ulige år vil der blive afholdt et kort møde mellem studie- og 
institutledelsen og fakultetet med fokus på de aktuelle nøgletal. 
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