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Referat 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Der er indkommet en sag 

 

2. Sager   

2.1 Sager til behandling 

 

Sag 1. Ansøgning: forhåndsgodkendelse 

Imødekommet 

 

2.2 Behandlede sager siden sidste møde i studienævnet. 

 Spørgsmål til de enkelte afgørelser kan stilles på mødet i studienævnet. 

Bilag 1 – Sagsoverblik -sager siden sidst – eftersendes 

 

Ingen kommentarer  

   

3.  Gensidig orientering 

a. Nyt fra studielederen – aftagerpanel på marts-møde til godkendelse i SN 

inden det godkendes af dekanatet. Studienævnet brainstormer sammen.  

Studienævnsmedlemmerne opfordres til at komme med forslag inde 

næste møde.   

DKJ skriver et par linjer studienævnsmedlemmerne kan sende ud ved 

en forespørgsel.    

 

b. Nyt fra studienævnets medlemmer 

Intet at bemærke 

 

c. Nyt fra studievejledningen 
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Der er lidt udfordringer med læsegrupperne på visse semestre. Studie-

nævnet samt studievejledningen er opmærksom på dette.  

d. Nyt fra Studieadministrationen  

Intet at bemærke 

 

4. Anonyme eksamener 

Hvis en eksamen er anonym, skal det fremgå af studieordningen. At en eksamen 

er anonym betyder, at de studerende afleverer deres besvarelser under et eksa-

mensnummer og ikke under studienummer.  

På FSV fremgår det af det vedhæftede dokument, hvilke eksamener anonyme. 

Eksamenerne har imidlertid ikke i praksis været udbudt som anonyme, da man 

anvender studienummer. Og det fremgår udelukkende af systemordningen og 

således ikke i dokumentordningen (den der er tilgængelig for studerende og un-

dervisere på nettet), at prøverne er anonyme. 

 

Studienævnet bedes drøfte hvorvidt de, i bilaget, nævnte eksamener bør hånd-

hæves som værende anonyme. Studienævnet bør være særligt opmærksom på at 

en stor del af de nævnte eksamener har (ekstern) censur.   

 

Bilag 2: Anonyme eksamener på FSV-BA 

 

Studienævnet ønsker at udbyde alle de nævnte eksamener som anonymt. Det er 

væsentligt at det er korrekt anonymiseret ved hjælp af et nummer der generes 

hver gang til hver eksamen. Det vil sige at der skal være nye numre også ved re-

eksamen.  

 

Næste Studienævnsmøde følges der op på om det er en mulighed i digital eksa-

men.  

 

5. Institutvalg 2017 

Der skal afholdes valg til institutfora i foråret 2017. Fakultetssekretariatet har 

udarbejdet en tidsplan for valgprocessen med afholdelse af selve valget d. 18-19 

maj.  Der kommer mere information senere. 

I efteråret 2017 er studerende på valg til bestyrelsen, studienævn, akademisk råd 

og Ph.d. udvalg. VIP er på valg til studienævn og Ph.d.-udvalg. 

Bilag 3: institutvalgF2017 

 

Vigtigt at opstille studerende.  

 

6. Oversigt over nye regler som følge af Fremdrift II 

Vedlagte skema, samt notat giver en oversigt over relevante emner og paragraffer 

med ændringer i de nye (2016) bekendtgørelser vedr. Fremdrift II.  

Oversigten var på Health Uddannelsesforum i december, og går nu ligeledes til 

studienævnene. 
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Bilag:  

Bilag 4: Angående nye bekendtgørelser som følge af Fremdrift II - skema over-

sigt 

Bilag 5: Vedr. oversigt over nye regler - Fremdrift II 

 

Studienævnet tager det til efterretning 

  

 

7. Eventuelt 

CH: På statskundskab er der mulighed for individuel evaluering på skriftlige ek-

samener. VB: Der er en indgroet kultur på IFSK, hvor der både er formaliseret og 

frivillige fora med mulighed for feedback.  

 

Hvad er mulighederne på FSV på individuel evaluering, særligt på skriftlige op-

gaver: Det tilbydes ikke på nuværende tidspunkt. Studienævnsformanden tager 

det med videre til medarbejdergruppen. Der er dog ingen tvivl om at det er et 

meget stort ressourcetræk på VIP.  

Hvis der er bestemte kurser hvor det er ekstra relevant at få individuel evalue-

ring skal det dels tænkes ind i studieordningsrevisionen og dels tænkes ind un-

dervisningen.  

 

AV påpeger at det er vigtigt at lægge en føler ud blandt studerende for at under-

søge omfanget og karakteren af behovet. Med fokus på: Er man skuffet over en 

karakter, eller har behov for individuel feedback for at udvikle på egne akademi-

ske evner. Hvilket måske taler særligt for at der evalueres på skriftlige produkter 

løbende i undervisningen.  

 

Holdrepræsentanter: På alle årgange er det vigtigt at studerende melder ind 

hvem der er holdrepræsentanter.  

 

Sundhed og Sygdom eksamen: Det var en særlig oplevelse. Der var lavet spørgs-

mål der var for klinisk rettet. Det er evalueret på og der er opmærksomhed på det 

i undervisningsgruppen, med henblik på at undgå det fremadrettet.   

  

 


