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Afbud: Mads Bruun Ingstrup 

Administration - til stede under hele mødet:  
Dorthe Sjørslev Rasmussen (referent)  

Administration – til stede under punkt 1-4: 
Louise Folkestad, Maiken Lykke Sørensen, Julie Udbye Nielsen, Selma Brackovic Thingholm, 
Brian Kjær Jepsen, Lene Albæk Jensen (videomøde) 

Administration – til stede under punkt 5 – 13: 
Caroline Grossmann 

Administration – til stede under punkt 5 – 7: 
Kirsten Høg 

Til stede under punkt 6: 
 Line Troelsgaard Olsen 

 

1. Godkendelse af referat 
1.1. Ordinært møde d. 17. januar 2020 

 
Godkendt uden bemærkninger. 
 
2. Praksis og principper 
 
Taget til orientering. 
 
3. Orientering om afgørelser fra Styrelse, Rektorat og Meritankenævn (lukket punkt) 
 
Studienævnet modtog orientering. 

4. Behandling af ansøgninger vedr. dispensation og merit (lukket punkt) 
 
- 
  



 

 
5. Orientering fra studieleder (lukket punkt) 
 
- Indførelse af optagelseskvotient på HA 
Studienævnet modtog orientering om, at der arbejdes med at fastlægge karaktersnit for adgang til HA 
uddannelsen med virkning fra 2021. 

Se eventuelt også www.UG.dk. 

- Streaming af undervisning i IT fag til Kolding og Esbjerg  
Med baggrund i omstændigheder der ikke har kunnet tages forbehold for i undervisningsplanlægningen, 
har det været nødvendigt at skabe løsning med streaming fra henholdsvis campus Odense til campus 
Esbjerg og Kolding i IT fag på HA generel i F20. 
Studieledelsen har godkendt at det gennemføres med denne model med henblik på at sikre undervisning, 
og alene med baggrund i de akutte omstændigheder. 

6. Uddannelsesberetning 2020 
 
Under behandling af punktet deltog Line Troelsgaard Olsen, Dekansekretariatet. 

Tina Lundø Tranekjer orienterede om det i gang værende arbejde med Uddannelsesberetning 2020, og 
motiverede det udarbejdede baggrundsmateriale. 
Som fokuspunkter i udarbejdelsen indgår blandt andet: uddannelsernes indhold og jobparathed ved opnået 
grad, frafald, graden af forskningsdækning i undervisningen, gennemførselstid, overgangsfrekvens, 
employability og ledighed. 

Studienævnet diskuterede fokuspunkterne, med inddragelse af blandt andet bemærkninger afgivet ved 
evaluering med eksterne eksperter, og de seneste studenterevalueringer. En række forhold blev diskuteret. 

I forhold til fokuspunktet frafald præsenterede Tina Lundø Tranekjer en række scenarier der antages at 
kunne føre til udmeldelse på BA niveau. Der var tale om både kendte scenarier, og antagelige scenarier. 
Studienævnet diskuterede blandt andet strukturen i måden der vælges uddannelse på, mulige 
demografiske parametre, studentersammensætning. Yderligere berørtes det, at der i HA studieordningen 
er indlagt bestemmelse om fra hvornår, og under hvilke krav/rettigheder, der kan søges om overflytning til 
en anden campus end den, den studerende er optaget på.  
Studienævnet diskuterede også i overordnede træk BA uddannelsens opbygning, og hvorvidt der potentielt 
kan udvikles på den. Det er i studienævnets optik for nuværende ikke relevant at arbejde med en 
grundlæggende ændring af studiets opbygning. 

I forhold til specifikke bemærkninger afgivet ved evaluering med eksterne eksperter diskuterede 
studienævnet muligheden for at udbyde en 20 ECTS Project- and Trainee Period på kandidatniveau. 
Studienævnet fastholder umiddelbart at der ikke er ønske om et sådant udbud. Der var dog enighed om, at 
punktet kan genoptages til diskussion, og at der kan arbejdes videre med overvejelser om muligheden 
specifikt i forhold til profiler hvor der kan være udfordringer i forhold til ledigheden. 

Studienævnet diskuterede specifikt procentdelen af studerende der benytter sig af muligheden for at tage 
på udlandsophold. Der ses umiddelbart en stor varians på procentdelen af studerende der rejser ud på 
deres 5. (BA) / 3. (KA) semester. Der ses varians blandt andet fordelt på campusser. Studienævnet var enige 
om, at det kan være et potentielt indsatsområde. 

Studienævnet tog orienteringen og diskussionen til efterretning. 

Tina Lundø Tranekjer tager en række punkter med i det videre arbejde med færdiggørelsen af 
Uddannelsesberetning 2020. 
Der orienteres om status på arbejde på studienævnets møde i marts 2020. 

http://www.ug.dk/


 

7. Evaluering E19 
 
Kirsten Høg og Tina Lundø Tranekjer præsenterede og motiverede det fremlagte bilagsmateriale. 
 
Der ses overordnet tilfredsstillende evalueringsresultater. 
Der er fortsat enkelte fag, hvori der er delresultater der afviger. 
 
I nogle centrale fag på bacheloruddannelsen ses der relativ forbedring i generel tilfredshed med fagene. 
Dette noteres med tilfredshed i studienævnet, idet det antages, at der ses forbedring blandt andet med 
baggrund i forskellige udviklingstiltag der er gennemført som følge af tidligere evalueringsresultater. 
 
Der er enkelte fag hvor der tages kontakt til stedlig VILU med bemærkninger. 
Tina Lundø Tranekjer sørger for dette, og orienterer på et senere studienævnsmøde om modtagne 
tilbagemeldinger. 

 
8. Assurance of Learning (AoL) 
 
Ole Bent Olesen har som aftalt på tidligere møde i samarbejde med Rikke Holmslykke Kristensen og Hans 
Frimor arbejdet på forslag til spørgsmål til den kommende AoL evaluering på cand.merc.aud. 
Arbejdet har taget udgangspunkt i studiets kompetenceprofil. 

Studienævnet modtog orientering om arbejdets progression. 
Forslaget færdiggøres, og fremsendes til Tina Lundø Tranekjer og studienævnets sekretær, disse sørger for 
videre fremsendelse til fakultetet. Fremsendelse skal ske senest i uge 9. 

9. Eksamen og undervisning  
9.1. Henvendelse fra Dubai University 
9.2. Henvendelse fra AAU 

 
9.1. Det er ikke muligt endeligt at vurdere en eventuel mulighed for samarbejde på det foreliggende 

grundlag. Såfremt der skal ske videre vurdering af henvendelse kan dette alene ske på baggrund af 
grundigere baggrundsmateriale, herunder mere uddybede fagbeskrivelser. 

9.2. Det meddeles at det foreslåede potentielle samarbejde om specialer desværre ikke kan lade sig gøre. 
Det er studienævnets vurdering at et samarbejde af sådan karakter blandt andet ikke kan indeholdes i 
gældende SDU fagbeskrivelse. 

 
10. Bekendtgørelser 
10.2. Uddannelsesbekendtgørelsen - Orientering 
10.3. Eksamensbekendtgørelsen – Orientering 
10.4. Adgangsbekendtgørelsen – Orientering 
10.5. Deltidsbekendtgørelsen – Orientering 
10.6. Høring over afskaffelse af uddannelsesloftet – Orientering 
 
Studienævnet modtog orientering. Denne blev taget til efterretning. 

 
11. Verdensmål – Implementering på HA 
 
Tina orienterede kort om status på arbejdet med implementering af verdensmålene. 
Der arbejdes med en model der blandt andet indeholder tematisk baserede fælles-moduler. Det forventes 
at der vil være indeholdt både videnskabsteoretiske elementer og arbejde med dilemmaer i modulerne. 
  



 

 
12. Meddelelser 
12.2. Det Samfundsvidenskabelige Fakultets udmøntning af SDU´s politik for uddannelseskvalitet 
12.3. Referat af møde i Studienævn for Jura 16. januar 2020 
12.4. Referat af møde i Studienævn for Cand.public. d. 14. januar 2020 
12.5. Pulje til studerende arbejde med FN´s verdensmål 

 
 
 
13. Eventuelt 

 
- 
 
 

Tina Lundø Tranekjer   Dorthe Sjørslev Rasmussen 
Studienævnsformand   Studienævnssekretær 


